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جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان فراخوان داد
بين الملل�ي  جش�نواره  س�ي ودومين  فراخ�وان 
ش�د.  منتش�ر  نوجوان�ان  و  ك�ودكان  فيلم ه�اي 
به گزارش »جوان« به نقل از ستاد خبري سي ودومین جشنواره 
بین المللي فیلم هاي كودكان و نوجوانان، براس��اس توافقنامه 
سازمان امور سینمايي و س��معي و بصري، شهرداري اصفهان 

و بنیاد س��ینمايي فارابي، سي ودومین جش��نواره بین المللي 
فیلم هاي كودكان و نوجوانان از 28 مرداد تا چهارم شهريورماه 
1398 )همزمان با عید سعید غديرخم( برابر با 19 تا 26 آگوست 
2۰19 در دو بخش »ملي« و »بین المللي« بر اساس شرايط و 

مقررات زير در شهر تاريخي اصفهان برگزار مي شود.

   محمدصادق عابديني
 نمايش�گاه كتاب تهران بزرگ تري�ن رويداد 
فرهنگي كشور است كه هر ساله در ارديبهشت 
ماه برپا ش�ده و ب�ه محملي براي تب�ادل نظر 
و انديش�ه و بس�ط مفاهيم فرهنگ�ي تبديل 
مي ش�ود، اينكه چه خوراك فرهنگي در ايام 
برگزاري اين نمايش�گاه در اختيار مردم قرار 
مي گيرد مسئله مهمي است كه كمتر مورد توجه 
برگزاركنندگان اين رويداد بزرگ قرار مي گيرد.

 انتشار نتايج جست وجوهاي مراجعه كنندگان به 
نمايشگاه كتاب و برتري قابل مالحظه جست وجو 
براي كتاب هاي ترجمه شده و ادبیات خارجي كه 
بعضاً با فرهنگ اسالمي و ايراني در تضاد هستند، 
بهانه اي ش��د تا به نقد فضاي مديريت فرهنگي 
كشور در گفت وگو با میثم نیلي مديرعامل مجمع 

ناشران انقالب اسالمي بپردازيم. 
   ارش�اد چه خوراكي در سبد فرهنگي 

مردم مي گذارد
میثم نیلي در گفت وگو با »جوان« با اش��اره به 
اينكه يكي از موضوعات مهم در رابطه با نمايشگاه 
كتاب تهران خوراكي است كه در نهايت در سبد 
فرهنگي مردم قرار مي گیرد، مي گويد: ابر و باد و 
مه و خورش��ید و فلك دركارند كه چه خوراكي 
در اين س��فره فرهنگي گذاشته شود؟ اين همه 
هزينه، دعواهاي صنفي، تالش ناش��ران، وزارت 
ارشاد و تمام بدنه معاونت فرهنگي، دستگاه هاي 
باالدستي و نهادهاي نظارتي صرف مي شود كه 
در نهايت امر چه اتفاقي در حوزه فرهنگ بیفتد؟ 

به نظر ما اينها سؤال اصلي است. 
نیلي ادامه مي دهد: آنچه درباره محتوا وجود دارد 
كاري است كه در تمام طول سال در وزارت ارشاد و 
معاونت فرهنگي و اداره كتاب دارد رقم زده مي شود 
و هر ساله در نمايشگاه خود را نشان مي دهد و درباره 
آن بايد اين سؤال پرسیده شود كه آيا اين يك امر 
منطقي است كه يك محتواي ناسالم و نامتناسب با 
فرهنگ و اعتقادات و مباني فكري اسالمي و ايراني، 
توسط بیش از 3۰ناشر منتش��ر شود و بدون هیچ 
مانعي به طور همزمان در 6۰ - 7۰ غرفه نمايشگاه 
به عنوان يك س��كه رايج و يك محصول فرهنگي 
ترويج و عرضه بشود؟ در اينجا آيا مسئولیتي متوجه 

وزارت ارشاد است يا نیست؟ 
   ارشاد انتشار كتب عرفان و تصوف را 

محدود كند
مديرعامل مجمع ناش��ران انقالب اس��المي با 

اشاره به وظايف وزارت ارشاد، تأكید مي كند: اين 
وزارتخانه به واسطه تسلط و مأموريتي كه بر عهده 
دارد قطعاً مي تواند با كتابي ك��ه مروج تصوف، 
عرفان منهاي ش��ريعت و حتي خانواده گريزي 
اس��ت، به نحوي برخ��ورد و آن را محدود كند و 
الاقل اجازه ندهد اين كتاب به وف��ور و در انواع 
و اقسام شكل و بسته بندي و كیفیت ظاهري در 

معرض ديد و خريد قرار گیرد. 
   كسي در ارشاد »كيمياگر« را عالمانه 

نقد كرده؟
 نیلي در پاس��خ به س��ؤالي درباره حضور كتاب 
»كیمیاگر« نوشته پائولو كوئیلو در میان بیشترين 
جست وجو هاي نمايشگاه كتاب تصريح مي كند: 
به هرحال اين كتاب س��وار بر يك مفهوم خیلي 
مهم ش��ده كه از جن��س عرفان اس��ت. باالخره 
مولوي است ديگر، با همه جذابیت هايش. اما اين 
نوع كتاب ها چه چهره اي از مولوي را دارد ترويج 
مي كند؟ مي خواهد با آن داستان معنويت اصیل 
را ترويج كند يا نه، يك تصوف منهاي شريعت را 
ترويج كند.  آيا در وزارت ارشاد كسي هست كه 
اين كتاب ها را به طور عالمانه نقد كند و بگويد در 
واقع چه نوع مفاهیم و معارفي عرضه شده است؟  
مردم ما ب��ه عرفان و معنوي��ت و مولوي و حافظ 
عالقه مند هستند اما آيا يك مولوي با قرائت تركیه 
و به روايت يك نويسنده س��كوالر امريكانشین 
كه در خود تركیه هم آثارش محل بحث اس��ت، 
مي تواند بیانگر معرفت واقعي نس��بت به مولوي 
و انديشه ناب موالنا باشد؟ يا داستاني است كه با 
استفاده از علقه و عالقه ملت ايران به اين موضوع 

دارد چیز ديگري را ترويج می كند. 
در حوزه فرهنگ اساساً كسي هست كه اين كار 
را انجام دهد. به نظر مي رسد همه ما داريم در اين 

خصوص كم كاري مي كنیم. 
   پشت پرده تبليغ آثار خارجي 

مديرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمي با تأكید 

بر اينكه پرخواهان ش��دن كتاب يك نويس��نده 
خارجي در نمايش��گاه لزوماً به معناي پرفروش 
شدن آن نیست، ادامه مي دهد: نكته اين است كه 
وقتي بیش از 3۰ناشر همزمان يك كتاب با يك 
اسم واحد را منتشر كرده اند، طبیعي است كه در 

جست وجوها كتاب باالتر بیايد.
 فقط هم محدود به يك كتاب نیست و آثار ديگري 
هم هستند كه اين مس��ئله در مورد آنها صادق 
است. با اين چنین كتاب ها به عنوان يك كاالي 
تجاري برخورد مي كنند. با يك موج تبلیغي به 

بازار مي آيند و به ناشران آن افزوده مي شود.
دست هايي هم تالش مي كنند كه اين كتاب ها 
را در رس��انه هاي تخصصي كتاب كه دولتي هم 

هستند به عنوان آثار پرفروش تبلیغ كنند. 
طبیعتاً وقتي توان 3۰ناش��ر پاي تبلیغ و ترويج 
و توزيع يك محتوا باش��د، آن محت��وا هر چند 
مطلوب هم نباش��د، مورد توجه قرار مي گیرد و 
احتماالً تع��داد منتش��ركنندگان آن كتاب هم 
بیشتر مي شود اما اين الزاماً معادل شكل گیري 

كامل ذائقه مخاطب نیست. 
   استقبال از كتاب هايي 

از جنس فرهنگ اسالمي و ايراني 
میثم نیلي در پاس��خ به اين س��ؤال »جوان« كه 
چطور مي شود ادبیات فاخر و ادبیات مقاومت را 
جايگزين آثار غربي كرد، مي گويد: اگر به میزان 
فروش آثاري مثل »قصه دلبري«، »يادت باشد«، 
»سالم بر ابراهیم«، »انسان 25۰ساله« و امثال 
اينها مراجعه كنید، مي بینید ك��ه بعضي از آنها 
ظرف كمتر از يك سال به تیراژ باالي 1۰۰هزار 
نسخه رس��یده اند يا س��الم بر ابراهیم كه تیراژ 
باالي يك میلیون نسخه دارد!  اين نشان مي دهد 
كتاب هاي خوب فرهنگي م��ا از جنس فرهنگ 
اس��المي و ايراني كه آثار ادبي بومي متناسب با 
فرهنگ انقالبي ما هس��تند هم خیلي خواهان 

دارند كه با خیلي از آثار قابل قیاس نیست. 
نیلي تصريح مي كن��د: بیايید تص��ور كنیم كه 
آن كتاب خارجي را به جاي 3۰ناش��ر فقط يك 
ناش��ر منتش��ر مي كرد. آن وقت عیار واقعي آن 
كتاب ترجم��ه در مقابل آثار داخلي مش��خص 
مي ش��د يا بالعكس اگر تصور كنی��م كه يكي از 
همین كتاب هاي پرفروش ايراني را كه چندين 
ناشر همزمان منتش��ر كنند، چه اتفاقي درباره 
آن مي افتد؟ اگر فرض كنیم كتاب يادت باش��د، 
گلستان يازدهم، سرباز كوچك امام، من زنده ام، 
دختر شینا، رؤياي نیمه شب، س��ربلند و امثال 
اينها را 1۰ناش��ر همزمان منتشر كنند حتماً در 
تغذيه عالقه مندان كتاب در نمايشگاه كتاب اتفاق 
بهتري مي افتد؛ اتفاقي از جن��س آنچه در مورد 
كتاب هاي ترجمه مي افت��د، چون ترجمه بدون 
مانع انجام مي شود و وزارت ارشاد هیچ عارضه اي 
براي آثار ترجمه در نظر نمي گیرد و هیچ شورايي 
براي آثار ترجمه آثار خارجي وجود ندارد كه به 

اين مسئله توجه و آن را كنترل كند.
 اگر يك آزاد س��ازي ش��بیه آثار ترجمه در مورد 
كتاب هاي تألیف��ي جبهه انق��الب مي افتاد كه 
ناش��ران مختلف بتوانند آثار پرفروش را با شكل 
و ش��مايل و س��لیقه خود و مخاطبشان منتشر 
كنند، شما شك نكنید كه آمار جست وجوها در 

نمايشگاه متفاوت مي شد.
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گفت�ار  از  مان�دن  خام�وش 

حكمت آميز فايده اى ندارد، همان 

گونه كه سخن گفتن نابخردانه.

    جواد محرمي
از تكاليف صداوسيماي جمهوري اسالمي قطعاً ترويج سبك 
زندگي ايراني- اسالمي است كه خواستگاري سنتي يكي از 
آنها قلمداد مي شود؛ سنتي كه مدت هاس�ت تقريبًا در هيچ 
كدام از س�ريال هاي تلويزيوني ردي از آن ديده نمي ش�ود. 
وظیفه اصلي تلويزيون فرهنگ سازي است نه سرگرم سازي، اولي 
بايد هدف باشد و دومي ابزار، سرگرم سازي روش رسیدن به هدف 
است نه خود هدف. سريال هاي تلويزيوني كه با پول بیت المال 
در صداوسیماي ملي ايران ساخته مي شوند بايد اشاعه دهنده 
فرهنگ ملي باشند نه اينكه به برخي آسیب هاي جامعه دامن 
بزنند و آنها را ترويج كنند. درباره ازدواج سه شاخصه وجود دارد 
كه مديران سیما در سريال سازي براي ملت مسلمان ايران بايد 
آنها را در نظر بگیرند. يكي س��ن ازدواج اس��ت كه هر قدر جلو 
مي رويم سن ازدواج در جامعه باالتر مي رود و تلويزيون موظف 
است در سريال ها فوايد ازدواج در سن پايین را براي خانواده ها 
و جوانان جا بیندازد ولي متأسفانه برعكس اين عمل مي شود. 
در اغلب سريال هاي تلويزيونی دختران و پسران در سنین باال 

هستند و ازدواج نكرده اند يا در سنین باال قصد ازدواج دارند. 
نكته ديگر درباره مسئله ازدواج اين است كه سنت خواستگاري 
در س��ريال هاي تلويزيوني بايد پررنگ ش��ود و فوايد حضور و 
اطالع خانواده ها در امر ازدواج در آثار نمايش��ي ترسیم شود 
تا فرهنگ س��ازي از اين طريق صورت بگیرد اما باز مي بینیم 
كه دقیقاً برخ��الف اين اتفاق مي افتد و دختران و پس��ران در 
كوچه و خیابان و محل كار با هم آش��نا مي شوند و از يكديگر 
خواستگاري مي كنند. اينكه سنت ها در جامعه تضعیف مي شود 

يك دلیلش مي تواند رسانه باشد. به نظر مي رسد مديران سیما 
به جنبه هاي ظريف و دقیق فرهنگ سازي در تلويزيون آگاهي 

و اشراف الزم ندارند. 
به طور كلي در سريال هاي تلويزيوني خانواده ها از هم پاشیده، 
دچار بحران ش��ده، درگیر خش��ونت شده و س��رد به نمايش 
درمي آيند. اين روابط خراب به طور قطع منجر به فرهنگ سازي 
در جامعه مي شود. مخاطبان تلويزيون سنگ نیستند و از اين 
همه خشونت در سريال هاي تلويزيوني تأثیر مي گیرند. وقتي 
هم از اين موضوع انتقاد مي شود پاسخ مي شنويم كه اينها حقايق 
جامعه است اما به اين سؤال پاسخ داده نمي شود كه چه كسي 
رسانه ملي را مكلف كرده تا نقاط ضعف جامعه را ترويج كند. آيا 
دين اين اجازه را مي دهد يا دس��تورالعمل هاي داخلي سازمان 
چنین چیزي را ترويج مي كند، البته كافي است مروري بر عقايد 
و خاستگاه فكري برخي نويسندگان سريال هاي تلويزيوني كه 
از حمايت ويژه مديران برخوردارند بیندازيم تا متوجه شويم اين 

غفلت ها از كجا آب مي خورد.

سريال هاي تلويزيوني خواستگاري سنتي را غيب كرده اند!

سريال طنز »محرمانه« آماده شد
مجموعه تلويزيوني »محرمانه« پس از پش�ت سرگذاشتن 

مراحل توليد، آماده نمايش شد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي س��ازمان هنري 
رس��انه اي اوج، مجموعه تلويزيوني »محرمانه« ب��ه كارگرداني 
مسلم تهراني و تهیه كنندگي عطا پناهي پس از پشت سر گذاشتن 
مراحل تولید، آماده نمايش شد. اين سريال به صورت اپیزوديك 
ساخته شده است و هر قسمت از آن يك موضوع از دغدغه هاي 
نوجوانان امروزي را در قالب طنز بیان مي كند. فصل اول سريال 
»محرمانه« در 26 قسمت تولید شده است و به زودي روي آنتن 
تلويزيون مي رود. حسین رفیعي، افش��ین سنگ چاپ، مهدي 
ابراهیمي، احمدرضا اس��عدي، مسعود رهنما، س��اناز سماواتي، 

فاطمه هاشمي و... از جمله بازيگران اين سريال هستند. 
......................................................................................................................
»ضرب االجل« راديو نمايش در ماه رمضان 
شنونده نمايش راديويي »ضرب االجل« از راديو نمايش باشيد. 
»ضرب االجل« را فرهاد امیني نوش��ته و در خالصه داستان آن 
آمده اس��ت: فريبرز در ايام ماه رمضان بعد از يك چكاپ س��اده 
پزش��كي متوجه نوع عجیبي از س��رطان ش��ده و ح��اال در پي 
جبران اشتباهات گذشته است. در اين نمايش راديويي مرضیه 
صدرايي، محمدرضا قلمبر، باقر كريم پور، شمسي صادقي، قربان 
نجفي، احمد لشیني، مونا صفي، كامیار محبي، سینا نیكوكار، 
علي میالني، سعید سلطاني، سیما خوش چشم و تعداد ديگري 
از هنرمندان اداره كل هنرهاي نمايش��ي رادي��و به ايفاي نقش 
مي پردازن��د. »ضرب االجل« به تهیه كنندگي اشرف الس��ادات 
اشرف نژاد، صدابرداري فرزاد ش��ريفي و افكتوري فرشاد آذرنیا 

ساعت 17:15 از راديو نمايش پخش مي شود. 
......................................................................................................................

 فيلم سينمايي »حضرت خديجه)س(« 
در پي سرمايه گذار 

تهيه كنن�ده فيل�م س�ينمايي »حض�رت خديج�ه)س(« 
گف�ت: فيلمنامه »حض�رت خديج�ه)س(« توس�ط داوود 
ميرباقري نوش�ته ش�ده و بازنويس�ي نهايي آن ت�ا دو ماه 
ديگ�ر انج�ام مي ش�ود، در ح�ال حاضر ب�ه دنب�ال جذب 
سرمايه گذار براي اين پروژه سينمايي 1۴۰دقيقه اي هستيم. 
محمد خزاعي گفت: حدود سه سال قبل براي ساخت فیلم سینمايي 
»حضرت خديجه)س(« اقدام كرديم و در نخستین گام، براي انجام 
كارهاي تحقیقاتي با زنده ياد فرج اهلل سلحشور قرارداد بستیم، اما 
چون ايشان دچار بیماري شدند، پروژه متوقف شد. وي افزود: پس 
از آن، تیم تحقیقات به سرپرستي آقاي مجید رضاباال، كار پژوهش 
را آغاز كردند و طي دو سال تمام منابع داخلي و خارجي با موضوع 
حضرت خديجه)س( را جمع آوري و مطالعه كردند و خروجي كار را 
براي نگارش فیلمنامه در اختیار آقاي داوود میرباقري قرار دادند. اين 
تهیه كننده و سرمايه گذار سینماي ايران ادامه داد: آقاي میرباقري 
سال گذشته يك سیناپس از فیلم سینمايي حضرت خديجه)س( 
در اختیار ما گذاشتند، سپس فیلمنامه اولیه نوشته شد. االن هم 

بازنويسي نهايي فیلمنامه در دست كار است. 
......................................................................................................................

انتشار اثري تازه از بهناز ضرابي زاده 
كتاب »س�اجي« به روايت بهن�از ضرابي زاده و ب�ا موضوع 
خاطرات همس�ر ش�هيد بهمن باقري روانه بازار كتاب شد. 
بهناز ضرابي زاده نويسنده و خاطره نگار دفاع مقدس در تازه ترين 
كتاب خود با عنوان »ساجي« خاطرات نسرين باقرزاده همسر 
ش��هید بهمن باقري را تدوين كرده است. ضرابي زاده در مقدمه 
اين كتاب عنوان كرده است كه خاطرات خانم باقرزاده در قالب 
2۰ساعت مصاحبه توس��ط همكارانش از راوي دريافت و پیاده 
ش��ده و متن آن براي تدوين و نگارش نهايي در اختیار وي قرار 
گرفته است و او در ادامه 5۰ساعت مصاحبه ديگر را طي دو سال 
با راوي انجام داده و به همراه پژوهش و جست وجوهاي خود در 
نهايت به اين كتاب منجر شده است. سوره مهر اين كتاب را در 

ايام نمايشگاه كتاب تهران رونمايي كرد. 
......................................................................................................................
پيگيري براي استرداد 13۰۰ شيء تاريخي 
رئي�س س�ازمان ميراث فرهنگي گف�ت: در ح�ال پيگيري 
بازگردان�دن بس�ته اي ش�امل ه�زارو3۰۰ قل�م ش�يء 
تاريخ�ي ب�ه كش�ور هس�تيم، اميدواري�م در نيم�ه اول 
س�ال ۹8 اي�ن بس�ته ارزش�مند ب�ه اي�ران بازگ�ردد. 
علي اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري در يك برنامه تلويزيوني گف��ت: »امروز بازديد از 
موزه هاي تحت پوشش سازمان میراث فرهنگي در سراسر كشور 
رايگان است. از سال 13۰9 تا پیش از انقالب اسالمي، 43 موزه 
در كشور فعال بوده اس��ت، از ابتداي انقالب تا آغاز به كار دولت 
تدبیر و امید 429 موزه فعال داشته ايم و از سال 92تا امروز 2۰8 
موزه به موزه هاي كشور اضافه ش��ده و تعداد موزه ها از مرز عدد 

6۰۰ عبور كرده است.«

محمد صادقي     ديده بان

مديرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمي در گفت و گو با »جوان«:

ارشاد درباره نقد عالمانه كتبي از نوع 
»كيمياگر« منفعل عمل كرده است

انتقاد تهيه كننده سينما از سياست هاي سينمايي وزارت ارشاد

اكران فيلم ها رويه اي كاماًل ليبرالي به خود گرفته است
تهيه كنن�ده فيلم س�ينمايي »وكي�ل مدافع« ب�ا اعالم 
نارضايتي از وضعيت اك�ران در ماه مبارك رمضان گفت: 
مشكل اساس�ي ما س�ليقه مخاطب اس�ت كه محصول 
سياس�تگذاري غلط رس�انه ملي و وزارت ارشاد است. 
به گزارش تس��نیم، وضعیت اكران فیلم ها و رويه اكران هر 
س��ال پیچیده تر و بي سامان تر از س��ال قبل مي شود و ديگر 
رويه اي كاماًل لیبرال به  خود گرفته، در صورتي كه وضعیت 
سینماي كشور قائل به مداخله دولتي در ساخت و تولید است 
اما توزيع به حال خود رها شده  است. اين بي ساماني در اكران 
ماه مبارك رمضان به اوج خود رسیده و صداي تهیه كنندگان 

و سینماداران را هم درآورده است. 
محسن علي اكبري تهیه كننده فیلم سینمايي »وكیل مدافع« 
كه پیش از اين تهیه  كنندگي فیلم ها و سريال هايي چون »مريم 
مقدس«، »مردان آنجلس«، »تلفن هم��راه رئیس جمهور« و 
»كتاب قانون« را بر عهده داشته با اعالم نارضايتي از وضعیت 
اكران در ماه مبارك رمضان توضیح داد: گرفتن اكران در شرايط 
فعلي با توجه به نوع نگاه حاكمیتي در شوراي صنفي نمايش و 
مجموعه سینما دارها به فیلم هاي ارزشي و پرمحتوا كار بسیار 
دشواري است، اين رويه اكران كه در س��اختار دولتي سینما 

تعريف شده اصاًل به اين گونه فیلم ها اكران نمي دهند. 
وي به گفت وگويي كه پیش از اين با او شده بود، اشاره كرد و 
ادامه داد: گفت وگويي از من منتشر شد كه در آن عنوان كرده 
بودم از اكران فیلم راضي هستم. مفهوم اين رضايت شرايطي 
كه فیلم در آن اكران مي شود نیست. رضايت من از اين است 
كه با توجه به شرايطي كه همه مي دانیم درباره اكران باز هم 
فرصت اكران پیدا كرديم، ف��ارغ از اينكه اصاًل در چه فصل و 
ماهي اين اكران را كسب كرديم. بعد از اينكه اصاًل فیلم اكران 
شد مي توانیم به موضوع فروش و مخاطب و درآمد بپردازيم. 
محسن علي اكبري گفت: ما در شرايطي فیلم مي سازيم و آن 
را روي پرده سینما مي بريم كه اصاًل سینمادار اجازه اكران به 

فیلم ها نمي دهد. وي افزود: براي عدم فروش يا ناموفق بودن 
فیلم در اكران نبايد بهانه آورد. بايد به صورت كالن به موفق يا 

ناموفق بودن برخي فیلم ها بر پرده سینما نگاه كرد. 
تهیه كننده فیلم »وكیل مدافع« با گاليه از سیاستگذاري هاي 
كالن در عرصه فرهنگي كشور خاطر نش��ان كرد: به مقدار 
زيادي صدا و سیماي ما و بعد از آن وزارت ارشاد مقصر تغییر 
فرهنگ مخاطب ايراني هس��تند. آنها ذائقه مخاطب ايراني 
را عوض كرده ان��د. مخاطب را از كارهاي ارزش��ي و ماندگار 
جداكرده اند. آنها مقصرند كه مخاطب امروز سینما به سمت 
كارهاي مجهول الهويه و بي رنگ وبو مي رود كه هیچ خاصیتي 

ندارد و پر از شوخي هاي جنسي و موارد آنچناني است. 
تهیه كننده »اصحاب كهف« تصريح كرد: حال در شرايطي كه 
ذائقه مخاطب عوض شده تنها مي توان صبر كرد تا اين مسیر 
را طي كند و به بن بس��ت بخورد. وقتي مخاطب از اين مسیر 
انحرافي برگشت دوباره فیلم هاي ارزشمند پرمخاطب خواهد 
شد. وي افزود: در وضعیت كنوني هر چقدر تبلیغات داشته 
باش��یم، هر چقدر تلويزيون اقدام به پخش تیزر بكند، چون 
مخاطب در اين مسیر نیست، نتیجه اي حاصل نخواهد شد. 
وقتي مخاطب به بن بست خورد و فهمید كه برخي سینماگران 
ايراني مسیر اشتباهي پیش روي او قرار داده  بودند آن وقت 

جريان اصلي سینما را خواهد شناخت.

آيا اي��ن يك امر منطقي اس��ت 
ك��ه ي��ك محت��واي ناس��الم 
و نامتناس��ب ب��ا فرهن��گ و 
اعتق��ادات و مبان��ي فك��ري 
اس��امي و ايران��ي، توس��ط 
بيش از 30ناش��ر منتشر شود

از زنان فيلمساز ما تا زنان فيلمساز آنها

    فرزين ماندگار
چقدر در اين ۴۰س�ال نظام اس�المي از داخل و خ�ارج ايران 
متهم ش�ده ب�ه اينكه حق�وق زنان ب�راي فعالي�ت در جامعه 
رعاي�ت نمي ش�ود اما امس�ال ه�م ش�اهديم كه جش�نواره 
»كن« به عن�وان بزرگ ترين رويداد هنري غ�رب مورد انتقاد 
جدي س�ينماگران زن ب�ه خاطر نگاه جنس�يتي ق�رار دارد. 
جشنواره فیلم كن در 72دوره اي كه برگزار شده تنها يك بار جايزه 
نخل طال را به كارگرداني زن اعطا كرده است اما جشنواره فیلم فجر 
در ايران بدون اينكه نگاه جنسیتي داشته باشد تا به حال چندين 
بار جوايز بهترين فیلم و بهترين كارگرداني خود را به فیلمسازان زن 
داده است. زنان فیلمساز چندسالي است كه به جشنواره سینمايي 
فیلم كن اعتراض دارند و مدعي اند اين رويداد هنري آنها را ناديده 

مي گیرد. 
امسال اعتراض زنان به روند مسابقه جشنواره كن به اين جهت است 
كه در اين 72سال جشنواره اي كه برگزار شده است تا به حال تنها 
يك زن موفق به دريافت جايزه نخل طاليي ش��ده و ديگران  هیچ 

وقت نامزد هیچ فیلمي نبوده اند. جداي از پوش��یدن كفش پاشنه 
بلند كه اعتراض علني زنان به اين مراس��م را در پي داشت و حتي 
كريستین استوارت يك بار با درآوردن كفش هايش و پابرهنه طي 
كردن پله هاي مراسم اعتراض خود را به اين مسئله نشان داد، اين 

انتخاب هاي جنسیتي نیز روند مراسم را زير سؤال برده است. 
به گفته cbc، رئیس مراسم كن در كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ 
به اين انتقادات اينگونه گفت: »زماني كه ما منشور حقوق مسابقه 
را امضا مي كرديم، هدف انتخاب فیلم ها بر اساس جنسیت نبود. 
تمام فیلم هايي كه به صورت رس��مي انتخاب ش��ده اند، تنها به 
اين علت انتخاب ش��ده اند كه از ديد ما شايستگي انتخاب شدن 
را داش��ته اند. اگر تا به حال اين همه خان��م، نامزد دريافت جايزه 
نشده اند تنها به اين علت است كه در صنعت كارگرداني، تا به امروز 

حضور نداشته اند.«
سال گذشته نیز جشنواره كن ش��اهد تظاهرات زنان فیلمساز در 
اعتراض به دو موضوع بود. بي عدالتي جنسیتي در دستمزدها و نیز 
رسوايي هاي جنسي باعث شده تا جمعي از زنان سینماگر غربي در 
جشنواره فیلم كن كه در میان آنها چهره هاي سرشناسي از كیت 
بالنشت و كريستین استوارت تا جین فوندا هم ديده مي شدند، در 
اقدامي بي سابقه در يك راهپیمايي اعتراضي به نابرابري جنسیتي 
در صنعت سینما روي فرش قرمز جشنواره فیلم كن حضور يابند. در 
اين راهپیمايي اعتراضي سینماگران زن در كنار يكديگر از پله هاي 
كاخ جش��نواره باال رفتند. اين 82 زن نماد تعداد زنان فیلمسازي 
بودند كه در تاريخ 7۰س��اله جش��نواره فیلم كن ب��راي رقابت در 
جشنواره انتخاب شده اند كه در قیاس با مردان رقمي ناچیز و نشانگر 

نابرابري عمیق جنسیتي در صنعت سینماست.

    كتاب

استقبال از چاپ چهارم »مسيح كردستان«
چ�اپ چه�ارم كت�اب مس�يح كردس�تان ب�ا جل�د جديد  ك�ه ب�ه تازگی 
روانه بازار ش�ده اس�ت با اس�تقبال خ�وب مخاطبان رو به رو ش�ده اس�ت.

محمد بروجردي از فرماندهان س��پاه در هشت س��ال دفاع مقدس در تاريخ يكم 
خرداد سال 1362 لباس شهادت را به تن كرد. 

»محمد مسیح كردس��تان« روايتي است از زندگي ش��هید بروجردي كه به قلم 
نصرت اهلل محمودزاده به رشته تحرير درآمده و چاپ و نشر آن را انتشارات روايت 
فتح بر عهده داشته است. اين كتاب هم اكنون با طراحي جلد جديد چهارمین چاپ 

خود را روانه بازار نشر كرده كه با استقبال خوب مخاطبین همراه بوده است. 
در برشي از كتاب آمده: ناگهان بي س��یم چي صدايي غیرمنتظره شنید )مي دانم 
بروجردي آنجاس��ت. مي خواهم او را نصیحت كنم. من فرمان��ده دموكرات اين 

منطقه هستم(
بروجردي گوشي را قاپید و با طمأنینه گفت: بروجردي هستم، بفرمايید.

- مي شناسمت خیلي در كردستان اسم در كردي، اما هنوز با مرد رودررو نشدي. 
- بهتر است مثل دو مرد باهم حرف بزنیم. 

خنده فرمانده دموكرات در گوش��ي پیچید و ادامه داد: شنیده ام خیلي از كردها 
عاشق مرامت شده اند اما فكر نمي كردم تا اين حد احمق باشي.

- اگر مايل نیستي شرافتمندانه حرف بزني بهتر اس��ت بقیه حرف ها بماند براي 
عملیات امشب. 

فرمانده با خشم جواب داد: زبان تیزي داري؛ فرمانده قلب هاي پیشمرگان.
- معلوم است خیلي از پیشمرگان را زير شكنجه مجبور به اعتراف كرده اي. 

- قاسملو قسم خورده اگر شما بتوانید جاده سردشت- پیرانشهر را پس بگیريد، 
زنش را طالق بدهد.


