
همان ط�ور ك�ه انتظ�ار مي رف�ت، 
هماي�ش س�ينماي انق�اب بع�د از 
نماي�ش فيل�م پرح�رف و حدي�ث 
»ماه گرفتگي«، يكي از چالش�ي ترين 
و پربحث تري�ن نشس�ت هاي نق�د 
و بررس�ي فيل�م را از س�ر گذراني�د. 
به گزارش »جوان« نشست نقد و بررسي 
فيلم سينمايي »ماه گرفتگي« روز سه شنبه 
26 بهمن، با حضور آقايان مسعود اطيابي 
كارگردان، هادي انباردار تهيه كننده اثر، 
محمدتقي فهيم منتقد و كارشناس مطرح 
سينما، ايزد مهرآفرين كارشناس سينما 
و مجري برنام��ه و همچنين س��يدناصر 
هاشم زاده مشاور فيلمنامه در تاالر سوره 

حوزه هنري برگزار شد. 
كارگردان فيلم در ابتدا با اشاره به شيوه 
مشاركتش در اين فيلم گفت: » فيلمنامه 
اثر براي مطالعه به دست من رسيد. بعد از 
مطالعه براي ساخت آن اظهار عالقه كردم 
و قرعه ساخت به نام من افتاد. تغييراتي 
در حد پرداخت در فيلمنامه انجام شده 
است ولي ش��اكله قصه و داستان حفظ 
شده اس��ت. با مش��اوره آقاي هاشم زاده 
پرداختي در ش��يوه روايت انجام گرفته 
است اما در نهايت ويرايش نهايي را خود 

من انجام دادم.«
هاش��م زاده منتقد و كارش��ناس سينما 
كه نقش مش��اوره فيلمنامه ماه گرفتگي 
را نيز ب��ر عهده گرفته بود درباره ش��يوه 
اين مشاوره س��خن گفت و خاطرنشان 
كرد: »من قصه فيلمنام��ه را اولين بار از 
نويسنده كار به صورت شفاهي شنيدم. 
من به ايشان گفتم نحوه و ساختار براي 
نقل اين قصه ابه��ام دارد. با وجودي كه 
هنرمن��دان كمي تمايل ب��ه ابهام گويي 
دارند اما اينكه همين ابهام را به ش��كلي 

بيان كنند كه به جاي يك اثر هنري با يك 
اثر توهمي روبه رو نشويم نيز اهميت دارد. 
عالوه ب��ر اين موضوع من پيش��نهاداتي 
درباره قصه عمو و نسبت او با اين خانواده 

مطرح كردم كه البته پذيرفته نشدند.«
هادي انباردار، تهيه كننده اثر س��خنان 
خود را با اشاره به س��ختي هاي ساخت 
فيلم سياسي آغاز كرد و گفت: »عواملي 
در كار هس��تند كه بازدارندگ��ي ايجاد 
مي كنند و مان��ع اجراي درس��ت كارها 
مي ش��وند. پيش توليد ما در اثر دخالت 
اين عوامل يك س��ال طول كشيد. بارها 
قرادادهاي ما با بعضي از بازيگران و عوامل 
كنسل شد و در طول كار س��ه بار گروه 
فيلمبرداري را عوض كرديم. پيش بيني 
ما آماده ش��دن فيلم براي جشنواره سال 
گذش��ته ب��ود.« وي اف��زود: »بازيگران 
فيل��م را در فضاي مجازي بس��يار اذيت 
كردند. يكي از بازيگران خانم كه يكي از 
نقش هاي اصلي را بر عهده داش��ت چند 
بار تهديد ش��د و چند بار ق��رارداد را لغو 
كرد كه با صحبت هاي مجدد كارگردان 
اين همكاري را ادامه دادند. او را حتي به 

ممنوع الكاري نيز تهديد كرده بودند.«
در ادامه، مهرآفرين مجري و كارشناس 
برنام��ه از كارگ��ردان و تهيه كننده اثر، 
درباره پيش بيني آنها از حواش��ي زمان 
اكران عمومي فيلم سؤال كرد. اطيابي با 
اشاره به اكران هاي زياد فيلم و استقبال 
مردم از آن و نيز تجربه ديدن فيلم با مردم 
در تهران و شهرستان ها گفت: »به نظر من 
مشكل ما با طيف تندرو حل شده است 
و آنها هجمه هايشان را به فيلم كرده اند. 
دروغ هايشان را درباره فيلم گفته اند و چيز 
تازه اي براي گفتن ندارند.« تهيه كننده 
فيلم اما نظري متفاوت با نظر كارگردان 

فيلم داش��ت و خيالش��ان از اين بابت به 
اندازه آقاي اطيابي آس��وده نبود. وي با 
گله از دوس��تان همفكري كه به كمك 
آنها نمي آيند، گفت: »تهمت هاي زيادي 
درباره هزينه هاي س��اخت و پشتيباني 
مالي از آن به ما زده ش��د و از مبالغ چند 
ميلياردي براي س��اخت فيل��م گفتند و 
نوشتند. با وجودي كه ما از هيچ مستندي 
اس��تفاده نكردي��م و هم��ه صحنه هاي 
پرهزين��ه اي مثل آت��ش زدن اتوبوس را 
بازسازي كرديم، هزينه هاي ساخت فيلم 
به اندازه هزينه هاي ي��ك فيلم معمولي 
است.« وي در انتهاي صحبت هاي خود 
در اين بخش، ضمن اينكه نگراني خود را 
از هجمه هاي زمان اكران بيان كرد، اظهار 
اميدواري كرد فيلم طبق برنامه، قبل از 
انتخابات اكران شود. وي ماه گرفتگي را 
فيلمي براي بخش خاكس��تري جامعه 
خواند و اف��زود: اين فيل��م، زاويه نگاه ما 
به حوادث آن سال بود و سعي كرديم به 
شكلي كه همه را با يكديگر جمع كنيم 

فيلم را بسازيم.«
محمدتقي فهيم، منتقد مطرح س��ينما 
س��خنان خ��ود را ب��ا بي��ان ش��يوه كار 
جشنواره هاي سينمايي مطرح دنيا آغاز 
كرد و گفت: »اين جشنواره ها تكليفشان 
با خودش��ان و ديگران روشن است. مثاًل 
هم��گان مي دانند »اس��كار« ب��ه دنبال 
تج��ارت و »كن« به دنب��ال ترويج تفكر 
سوس��يال دموكراسي اس��ت. جشنواره 
برلين نيز ك��ه چند روز اس��ت كار خود 
را آغ��از كرده اس��ت ب��ه ميدان��ي براي 
محكوم كردن كردارها و سياس��ت هاي 
ترام��پ تبدي��ل ش��ده اس��ت و ترس و 
ابايي هم از اين كار ندارند. اما دوس��تان 
جش��نواره اي ما در ايران، در كشوري در 

كانون بحران منطقه نقش آفرين است و 
در جهان درباره آن مرتب حرف مي زنند 
جشنواره اي برگزار مي كنند كه به شدت 
محافظه كار، ترسو و عقب نشسته از همه 
مسائل مهم و جدي جهان است. نه هيئت 
داوران، نه هيئت انتخاب و نه مديريت آن 
در شرايطي كه كشور از طرف امريكا مورد 
تهديد قرار گرفته است حتي جرئت يك 
اعالم موضع در اين قبال را ندارند. بيانيه 
هيئت داوران درباره حاش��يه ها س��خن 
داشت و حتي گفتند از منتقدان شكايت 
مي كنند اما شهامت اين را نداشتند كه به 
ترامپ بگويند اين چه موضعي در قبال 
مردم ايران و جهان است؟ با اين شرايط، 
حضور فيلم��ي مث��ل ماه گرفتگي جاي 
تقدير دارد.« وي افزود: »با يك جشنواره 
خنثي و بي خاصيت روبه رو هستيم كه در 
آن به هر شكل، فيلمي ساخته شده است 
كه به يك رخداد مه��م در تاريخ معاصر 
كشور در سال 88 توجه كرده است. از اين 
رويكرد همين فيلم توانسته است در كنار 
چند فيلم معدود ديگر ب��ه تنهايي وزن 

جدي بودن جشنواره را افزايش دهد.«
وي در ادامه گفت: »از چند منظر مي شود 
به فيلم نگاه كرد؛ اول اينكه دوره پرده پوشي 
وقايع و پنهان شدن پشت پرده ها گذشته 
است و نمي شود دس��ت به عصا راه رفت. 
شايد 10 سال گذش��ته رسانه ها مهجور و 
محدود بودند اما االن دوره شفافيت است و 
دوره صحبت كردن به صورت كاماًل روشن 
است و در سينما هم بايد اين اتفاق بيفتد. 
منظور از صراحت فيلم اين نيست كه شعار 
بدهد يا در كنار يك آدم سياسي قرار بگيرد 
بلكه بايد بتواند در قالب يك درام جس��ور 
و سرپا بايس��تد. فيلم نبايد در كنار چپ يا 
راست قرار بگيرد اما بايد به مردم بگويد در 
يك اتفاقي كه در يك دوره اي افتاده است 
چه جرياناتي دخالت داشتند و هر كدام چه 
آسيب هايي به كشور زدند. فيلم نتوانسته 
اس��ت در اين بخش تكليف خود را در اين 
ميدان كاماًل شفاف مشخص كند و از اين 
نظر كوتاهي كرده است. آن هم در زماني 
كه پرده ها كنار رفته اس��ت و مقصر وقايع 

مشخص شده است. 
در بخش پرس��ش و پاس��خ حض��ار نيز 
بحث هاي كاماًل جدي را ش��اهد بوديم. 
چند نفري كه صحبت كردند با وجودي 
كه از كارگردان و تهيه كننده فيلم به دليل 
جسارتشان در بيان اين موضوع حساس 
تقدير و تشكر مي كردند، در اين موضوع 
توافق داش��تند كه فيل��م وزن دو طرف 
ماج��را را تقريباً يكس��ان در نظر گرفته 
اس��ت و اعالم موضع صريح��ي در قبال 
مقصرين اصلي ماجرا ن��دارد. همچنين 
عوامل ايج��اد فتنه 88 را به اش��تباهات 
داخلي دو گفتمان در كشور تقليل داده 
اس��ت و نقش عوامل خارج��ي را تقريباً 

ناديده گرفته است.
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 نشست نقد و بررسي فيلم ماه گرفتگي 
با حضور عوامل سازنده فيلم و كارشناسان سينما

ماه گرفتگي وزن جدي بودن جشنواره را افزايش داد    معصومه طاهري
اين روزه��ا در دنياي ارتباط��ي جديد حدود 
و مرزها شكسته شده اس��ت؛ به قولي به مدد 
توس��عه ارتباطات نوين ديوارها ف��رو ريخته 
به طوري ك��ه فضاي مجازي ج��اي خيلي از 
رسانه هاي حقيقي را گرفته و با قدرت در حال 
پيشروي است. امروزه ش��بكه هاي اجتماعي 
متنوعي در دنيا هستند كه بسياري را به خود 
مش��غول كرده اند؛ ش��ايد از اين تعداد عمدتاً 
تلگرام و اينستاگرام را بشناسيم اما همه چيز 
در فضاي مجازي به اين دو خالصه نمي شود . 
مطابق با برآوردهاي به دس��ت آم��ده تلگرام 
قس��مت اعظمي از وقت خال��ي حتي كاري 
ايرانيان را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت در 
اين اپليكيش��ن موبايلي پرطرفدار مي توان به 
راحتي فيلم، عكس و نقط��ه نظرات مختلف 
داشت؛ چيزي شبيه وبالگ نويسي هاي قديم 
كه ش��خصيت هاي مع��روف و جنجالي براي 
خود به راه انداخته بودند و حرف هايش��ان را 
در آن مي نوشتند. با قدرت نمايي شبكه هاي 
اجتماعي، هژموني رس��انه هاي بزرگ مانند 
روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني شكسته شد 
و خيلي ها به اين فضا آمدند و فعاليت مي كنند 
با همه اين اح��وال نقد بزرگي ك��ه به تلگرام 
مي شود اين اس��ت كه ايراني نيست؛ مهمان 
ناخوانده اي كه كنگر خورده و لنگر انداخته و به 
نوعي فضاي مجازي ايرانيان را به تسخيرخود 
درآورده اس��ت چه آن كه فق��ط در ايران و به 
دنبال آن برخي كشورهاي اطراف مانند عراق 
شناخته شده است و در سايركشورهاي ديگر 

آن را نمي شناسند و كارايي ندارد. 
ش��ايد بتوان گفت تلگرام تيرش را در تاريكي 
رقابت دنياي مجازي پرتاب كرده و در بس��تر 
ناهمگون��ي مديريتي كش��ورمان، اين تير در 
ايران نشس��ت و جاي خوش كرد حاال بعد از 
چند سال تير كوچك تلگرام به درختي تنومند 
با ميوه هاي متع��دد خوب و بد تبديل ش��ده 
است؛ به طوري كه بين بسياري از اقشار جامعه 
طرفدار زيادي پيدا كرده و كانال هاي خبري در 
اين فضا شكل گرفته است، ولي بدتر از آن اين 
اس��ت كه به غير از ايران و چند كشور محدود 
اطراف، تلگ��رام مقبوليت ن��دارد و اصاًل آن را 
نمي شناسند به همين خاطر فضاي ارتباطي، 
تبادل و انتق��ال اطالعات از طري��ق تلگرام با 
سايركش��ورها عماًل وجود ندارد؛ يعني تلگرام 
هرچند يك رسانه مجازي قدرتمندي در ايران 
شده و به دليل مزايايي كه دارد خوب هم مورد 
اس��تقبال كاربران ايراني قرار گرفته است، اما 
رسانه اي نيست كه ما را به دنيا وصل كند يا دنيا 
را به ما متصل گرداند و صداي ما را به جهانيان 
برساند؛ به شكلي جهانشمول نيست. محتواي 
آن هم در موتور جست وجوگر گوگل قابل سرچ 
نيس��ت و قابليت هايي كه در ساير رسانه هاي 

مجازي وجود دارد در تلگرام نيست. 
در واق��ع بدون اين كه خودمان متوجه ش��ويم 
تلگرام محدودمان كرده كه تنها دور خودمان 
بچرخيم. هر پيامي در موضوع و ابعاد مختلف 

كه در تلگرام منتشر مي ش��ود تنها برد داخلي 
و ملي دارد. فضاي تلگرام مانند كرم ابريشمي 
است كه به دور خود پيله بس��ته و از پيله خود 
رضايت دارد كه زيبا و محكم اس��ت. متأسفانه 
اين وضعيت حال و روز ما ايرانيان در تلگرام شده 
كه ناخودآگاه انسان را به ياد شعر زيبا و پرمفهوم 

حسين منزوي مي اندازد آنجا كه گفت: 
»سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم/ 
تمام عمر قفس مي بافت ولي ب��ه فكر پريدن 

بود.«
يوتيوب هم يكي ديگر از مشهورترين فضاهاي 
مجازي است كه ما در آن حضور نداريم، اما دنيا 
آن را به عنوان يك رسانه مهم و جذاب پذيرفته 
اس��ت. برنا دانش ايراني مقي��م امريكا و فعال 
فرهنگي مذهبي درباره يوتيوب مي گويد: »اين 
س��ايت در امريكا به تلويزيون جديد جوانان 
مشهور اس��ت كه همه چيز در آن هست.«  و 
واقعاً نيز در يوتيوب همه چيز يافت مي شود اما 
حضور ما به عنوان كشوري كه ام القراي جهان 
اسالم و تش��يع است نه تنها بس��يار كمرنگ 
اس��ت، بلكه مي توان گفت ناچيز هم هست. 
ما به زبان هاي مختلف در اين ش��بكه حضور 
نداريم كه هي��چ، در همان زبان فارس��ي هم 
حضورمان از معاندين با جمهوري اس��المي 
بس��يار كمرنگ تراس��ت؛ اين درحالي اس��ت 
كه ايرانيان خارج از كش��ور نيز به تبع فضاي 
رسانه منطقه خود طبيعتاً از يوتيوب استفاده 
بيشتري مي برند. اگر به يوتيوب برويد با سرچ 
هر واژه اي بيش از آن كه محتواي وطني آن را 
پيدا كنيد، محتواهايي كه ضد انقالب، منافقين، 
سلطنت طلب ها و... انتشار داده اند را مي يابيد. 
درست است اين بازي در زمين دشمن است 
اما ما هم از اي��ن ظرفيت ه��اي بين المللي و 
شناخته شده استفاده نبرده ايم و همين باعث 
ش��ده نتوانيم حقيق��ت جمهوري اس��المي 
و تش��ييع را آنگونه كه هس��ت ب��ه دنيا حتي 
فارسي زبانان معرفي كنيم. خاصيت بارگذاري 
در يوتيوب آن است كه در هر زمان و مكان و هر 
وقت فرد خواست برنامه هايي را كه دوست دارد 
دنبال يا پيدا مي كند. اين خاصيت در ماهواره 
هم نيست لذا اگر حضوري مؤثر داشته باشيم 
استفاده مطلوبي درسطح جهاني خواهيم برد. 
فيس بوك و توييتر هم دنياي ديگري در فضاي 
مجازي هس��تند ك��ه از آنها بهره  كاف��ي و وافي 
نبرده ايم. درس��ت اس��ت در برخي از آنها تعمداً 
محتواهايي وجود دارد مشكالت عمده و ريشه اي 
دارند، اما خالي گذاشتن اين سنگرها هم كاري 
معقول نيست به خصوص اين كه بحث عامه مردم 
با خواص فرهنگي متفاوت است. ممكن است عامه 
در معرض آسيب ها باش��ند اما خواص فرهنگي 
چطور؟! از سوي ديگر نصب فيلترشكن در بين عام 
و خاص هم كم نيست و فيلترشكن هايي هم كه 
استفاده مي شود سرعت را پايين مي آورد به همين 
دليل بيشتر از آن كه توليد كننده اين فضاها باشيم 
به داليل محدوديت ها و نداشتن برنامه و اهداف 
درست به صورت خاص و عام بيشتر مصرف كننده 

و دريافت كننده اين محتواها هستيم.

 تلگرام؛ مهمان ناخوانده اي
كه كنگر خورده و لنگر انداخته

88498436سرويس فرهنگي

توليد سري جديد نوشت افزار 
»شاهزاده روم« 

دومين سري از نوشت افزار ايراني- اسامي بر 
اساس شخصيت هاي پويانمايي »شاهزاده روم« 
توليد شد تا در اختيار دانش آموزان قرار بگيرد. 

مجتب��ي رمضانپ��ور، مدير ش��ركت فطرس در 
گفت وگو با مهر از توليد سري دوم نوشت افزار بر 
اساس شخصيت هاي »شاهزاده روم« خبر داد و 
افزود: »شاهزاده روم« نام فيلم سينمايي انيميشن 
به كارگرداني ه��ادي محمديان و تهيه كنندگي 
حامد جعفري است كه در جشنواره فيلم فجر دو 
سال قبل رونمايي ش��د و مورد توجه منتقدان و 
همچنين مخاطبان قرار گرفت كه اين پروژه را در 
كنار آنچه در قالب نوشت افزارهاي اين پويانمايي 
در دست توليد اس��ت به نوعي مي توان مصداق 

پيوست فرهنگي توصيف كرد. 
مدير ش��ركت فط��رس ك��ه از اعض��اي مجمع 
نوش��ت افزار ايراني- اسالمي اس��ت به ضرورت 
وجود پيوست هاي فرهنگي اش��اره و بيان كرد: 
پيوست فرهنگي به اين معناس��ت كه براساس 
يك شخصيت داس��تان نوش��ته و فيلم ساخته 
شود. اگر بچه ها ش��خصيت هاي والت ديسني يا 
مرد عنكبوتي و باب اس��فنجي را مي شناسند به 
اين خاطر اس��ت كه در قالب فيل��م و كارتون با 
اين شخصيت ها آشنا ش��ده و با عروسك هايش 
بازي كرده ان��د اما چند درصد با ش��خصيت ها و 

داستان هاي ايراني آشنا هستند. 
رمضانپور رقابت با ش��خصيت هاي آش��نا براي 
بچه ها را كار دشواري دانس��ت و افزود: بسياري 
از توليدكننده ها ترجي��ح مي دهند از چهره ها و 
شخصيت هاي شناخته شده روي نوشت افزارهاي 
خود استفاده كنند اما معدود افرادي هم هستند 
كه دلش��ان مي خواهد بچه ها با ش��خصيت هاي 

ايراني- اسالمي آشنا شوند.

 قسمت ششم »ايرانگرد«
در زاگرس ضبط شد

جواد قاراي�ي كارگردان مس�تند »ايرانگرد« 
فيلمب�رداري بخش شش�م اي�ن مجموعه را 
تمام ك�رد و از اي�ن خبر داد كه بخش شش�م 
اين برنامه در زاگرس فيلمبرداري مي ش�ود. 
جواد قارايي كارگردان مستند »ايرانگرد« كه مدتي 
به دلي��ل مصدوميت از ناحيه پا در منزل بس��تري 
بود پس از بهبودي مش��غول ساخت قسمت ششم 
»ايرانگرد ۳« شده است كه در اين باره به مهر گفت: 
20 روز پيش به چهارمحال و بختياري سفر كردم تا 
قسمت جديد »ايرانگرد« را در آنجا فيلمبرداري كنم 
و ديروز از سفر برگش��تم. وي افزود: در اين قسمت 
به طبيع��ت زيباي زاگ��رس در منطقه چهارمحال 
و بختياري مي پردازيم و در بخش��ي هم نگاهي به 
زندگي مردم منطقه داريم كه گاه در فصل زمستان 
چه شرايط خاص و سختي دارند. قارايي با اشاره به 
اينكه براي ساخت اين قسمت سه بار به سفر رفته 
است، بيان كرد: يك بار تابستان ۹۴، يك بار بهار ۹۴ 
و بار آخر هم زمستان امسال به منطقه زاگرس سفر 
كردم تا بتوانم طبيعت زيباي منطقه و شرايط زندگي 
مردم را در سه فصل تصوير كنم. همانطور كه بعداً در 
مستند خواهيد ديد دوربين ما به روستايي رفته كه 
بسيار زيبا است و در فصل زمستان اتفاقات جالبي 
در آن منطقه رخ مي دهد. اين مستندساز اضافه كرد: 
ما اين قس��مت را براي پخش در نوروز ۹۷ در نظر 
گرفته ايم و اين روزها مشغول تدوين و صداگذاري 
آن هس��تيم. البته من دو هفته ديگ��ر به منطقه 
هرمزگان مي روم تا قسمت هفتم »ايرانگرد ۳« را 
ضبط كنم. وي در بخش پاياني صحبت هايش به 
مس��ئله مالي براي توليد اين مجموعه اشاره كرد 
و گفت: اين روزه��ا با چالش بي پول��ي هم مواجه 
هستم زيرا بخشي از پولي كه خودم براي ساخت 
اين مستندها هزينه مي كردم در ۹ ماه خانه نشيني 
خرج كردم و بخشي هم براي درمان هزينه شد. از 
سوي ديگر سازمان صدا و سيما هم با مشكل مالي 
مواجه است و ما هم در اين قسمت چندبار پهپادمان 
سقوط كرد و سفرمان به درازا كشيد لذا همه اينها 

باعث برخي مشكالت مالي شده است.

دو ش�ب قب�ل، جش�ن بفت�ا ب�ا اعام 
برگزيدگان خود پايان يافت اما حواشي 
اين مراس�م كه از روزها قبل آغاز شده 
بود، حتي پس از آن هم به پايان نرسيد. 
در مراسم گلدن گلوب امس��ال، خيلي از 
كس��اني كه جايزه گرفتن��د، هنگامي كه 
براي دريافت تنديسشان روي سن رفتند، 
با صحبت هاي ش��ديداللحني عليه دونالد 
ترامپ موضع گرفتن��د. صحبت هايي كه 
حتي باعث شد رئيس جمهور جديد امريكا 
واكنش هم نشان دهد. پيش از مراسم بفتاي 
امسال هم خبر رسيده بود كه بي بي سي، 
پخش كننده مراس��م بفتا، مي ترس��د كه 
اتفاق مش��ابهي در اين مراس��م رخ دهد. 
يكي از سخنگويان بي بي س��ي كه نامش 
فاش نشده، البته گفته حذف بخش هايي 
از مراس��م بفتا براي پخش از تلويزيون به 
خاطر زمانبندي شبكه است. او اعالم كرده 
كه مراسم بفتا دو ساعت پس از اتمام آن از 
تلويزيون پخش خواهد شد و سعي مي شود 
روح پيام همه كساني كه جايزه مي گيرند 
در نسخه تلويزيوني بيان شود. با اين حال 
سابقه نشان داده كه در سال هاي گذشته، 
حدود ۴5 دقيقه از مراسم توسط بي بي سي 
سانسور شده و بخش اعظم و مهم سخنان 
چهره هايي چون جاش��وا اپنهايمز و آدام 
كرتيس از تلويزيون پخش نشده است. نفر 
اول به انتقاد از سياست امريكا و انگليس در 
اندونزي پرداخت و نفر دوم هم مس��تقيماً 
بي بي سي را هدف قرار داد و از نوع پوشش 
اخبار القاعده توسط اين شبكه انتقاد كرد. 

ت��رس بي بي س��ي كام��اًل بج��ا ب��ود. در 

هفتادمين دوره مراس��م بفتا هم تعدادي 
از ستاره ها وقتي براي گرفتن جايزه روي 
صحنه آمدن��د، صحبت هاي��ي كردند كه 
بي بي سي مي توانست با خيال راحت آنها 
را پخش نكن��د. كن لوچ يكي از كس��اني 
بود كه رس��انه ها حتي پيش از مراسم هم 
مي دانس��تند صحبت هاي سياسي انجام 
مي دهد. لوچ كه فيلم جديدش »اينجانب 
دانيل بليك« موفق شد جايزه بهترين فيلم 
بريتانيايي را به خودش اختصاص دهد در 
مراسم شب گذشته اين جمالت را به زبان 
آورد: »از آكادمي سپاسگزارم كه از پيام اين 
فيلم حمايت كرد. پيامي كه صدها هزار نفر 
از مردم اين كشور مي دانند و آن اين است 
كه اين دولت با مستضعف ترين و فقيرترين 
مردم به خشن ترين و بي عاطفه ترين شكل 
برخ��ورد مي كند ك��ه ننگين اس��ت. اين 
خشونت است كه باعث ش��ده بيرون نگه 
داشتن بچه هاي پناهجو )از كشور( را ادامه 

دهيم. بچه هايي كه به آنها قول كمك داده 
بوديم و اين هم ننگي ديگر است.«

جالب است بدانيد اين صحبت ها در حالي 
به زبان كارگردان »در جست و جوي اريك« 
مي آم��د ك��ه دوك و دوش��س كمبريج، 
شاهزاده ويليام و همسرش كيت ميدلتون 
در مراس��م حاضر بودند. وقت��ي نوبت به 
صحبت هاي مل بروكس، بازيگر و كمدين 
۹0 س��اله امريكايي رس��يد او با دستمايه 
قرار دادن حضور خاندان سلطنتي بريتانيا 
در س��الن گفت: »من امشب مي خواهم از 
دوك و دوشس و شاهزاده فيليپ به خاطر 
انقالب امريكا عذرخواه��ي كنم. ما خيلي 

جوان بوديم!«
اما پاي دونال��د ترامپ فق��ط در حد يك 
شوخي كالمي ساده به بفتا باز نشد. كنت 
لونرگان در صحبت هاي��ش، از اعتراضات 
دختر 15 ساله اش عليه دولت جديد امريكا 
س��خن به ميان آورد. او گفت: »صبح روز 

بعد از انتخابات دختر من با گريه بلند شد. 
او نمي خواست به مدرسه برود. همسر من 
اصرار كرد و گفت: احتم��االً بچه هايي در 
مدرس��ه هستند كه ترس��يده اند و ممكن 
است تو بتواني به آنها كمك كني. دختر من 
دو هفته پيش 15 ساله شد و تا حاال در پنج 

تظاهرات اعتراضي شركت داشته است.«
اما استون، برنده جايزه بهترين بازيگر نقش 
اول زن كه امسال با »ال ال لند« بارها مورد 
تقدير جش��ن هاي س��ينمايي قرار گرفته 
وقتي روي س��ن آم��د، اين جم��الت را به 
زبان آورد تا با ربط دادن شرايط حاكميت 
فعل��ي بريتانيا ب��ه امريكا، او هم به ش��يوه 
خودش صحبت هايي عليه وضعيت كنوني 
كشورش گفته باشد: »اين كشور )بريتانيا( 
و امريكا به نظر مي رس��د در حال س��پري 
كردن دوره سختي هستند و در اين زمانه 
تفرقه انداز خيلي مهم است كه بتوانيم كنار 
هم جمع شويم و به بهانه نعمت خالقيت، 
جش��ن بگيريم. چيزي كه فرات��ر از مرزها 
است و باعث مي شود مردم كمتر احساس 
تنهايي كنند.« در مراس��م گل��دن گلوب 
صحبت هاي مريل اس��تريپ عليه دونالد 
ترامپ حواشي بسياري را به پا كرد. به حدي 
كه خود ترامپ به سخنان او واكنش نشان 
داد و ارزش هاي هنري مريل اس��تريپ را 
زير سؤال برد. اس��تيون فراي، مجري بفتا، 
ديشب وقتي مي خواس��ت مريل استريپ 
را روي سن دعوت كند، براي معرفي بازيگر 
كهنه كار امريكايي گفت: »بي ترديد يكي از 
بزرگ ترين بازيگ��ران زن تاريخ. فقط يك 

احمق پر حرف طور ديگري فكر مي كند.«

نطق سياسي سينماگران عليه سياست هاي امريكا و انگليس
حاشيه هاي مهم ترين جايزه سينمايي بريتانيا ادامه دارد

 »شعله ور« بعد از ۴ ماه
به پايان رسيد

فيلم سينمايي »شعله ور« پس از گذشت ۱۲۰ 
جلس�ه فيلمبرداري در شهرس�تان زابل در 
استان سيستان و بلوچستان به پايان رسيد. 
فيلم سينمايي »ش��عله ور« به كارگرداني حميد 
نعمت اهلل و تهيه كنندگي محمدرضا شفيعي كه 
از تاريخ 21 مهرماه وارد مرحله فيلمبرداري شده 
بود، پس از گذشت 120 جلسه فيلمبرداري در 
شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان به 
پايان رسيد. »شعله ور« قرار بود در سي و پنجمين 
جشنواره فيلم فجر به نمايش درآيد كه به دليل 
طوالني شدن مراحل فيلمبرداري، نتوانست در 

اين فستيوال حضور داشته باشد.

   محمدحسين نيرومند
وقتي هفته گذش��ته در مراس��م جايزه كتاب 
س��ال در تاالر وحدت رس��انه ها از قول وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي نوش��تند: دوران 
سخت گيري تمام شده است، ديگر خط قرمز 
اعالم نمي كنيم، مش��خص بود كه اين سخن 
نمي تواند بدون واكنش باش��د. چند روز بعد 
واكنش تند دادس��تان كل كشور به اظهارات 
وزير باعث شد تا س��يد رضا صالحي اميري در 

گفت و گو با ايرنا حرفش را اصالح كند. 
چندروز پيش نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در ديدار با مراجع عظام از پااليش و حذف 10 
فيلم با موضوعات فمينيس��تي و نامناس��ب 
جش��نواره فجر خب��ر داده ب��ود كه اي��ن بار 
معاون ايشان حجت اهلل ايوبي رئيس سازمان 
سينمايي خبر حذف 10 فيلم از جشنواره فجر 
را تكذيب كرد. در روزهاي اخير صالحي اميري 
در گردهمايي آموزشي مركز حراست وزارت 
فرهنگ و ارشاد به جمله اي اشاره كرد كه تيتر 
بسياري از رسانه ها شد: »اين دوره از جشنواره 

سينمايي در تراز انقالب بود.«
اينكه وزير محترم ارشاد جشنواره سي وپنجم 
را در تراز انقالب اسالمي مي دانند، حداقل براي 
كساني كه از نزديك جشنواره را رصد مي كنند 
جاي شگفتي دارد. گفتن اين جمله مي تواند يا 
از بي اطالعي وزير محترم از چگونگي برگزاري 
جشنواره ناش��ي ش��ود يا اينكه تعبير ايشان 
از تراز انقالب اس��المي بودن ب��ا آنچه ما فهم 

مي كنيم متفاوت باشد. جناب آقاي وزير آيا با 
وجود نكات زير مي توان جشنواره سي و پنجم 

را در تراز انقالب دانست؟
از ۴0 اث��ر بررس��ي ش��ده 20 اث��ر هيچگونه 
انطباقي با فرهنگ ايراني- اسالمي ندارد. 10 
اثر خنثي و تنها پن��ج اثر تا حدودي برخوردار 
از اين انطباق مي باش��ند. حداق��ل 22 فيلم 
جشنواره احساس ناخوشايند يأس و نااميدي 
را در مخاط��ب ايج��اد مي كند. قت��ل، مرگ، 
دزدي، فقر و بي��كاري درام اصلي اين فيلم ها 
را ش��كل داده اند. حداقل 28 فيل��م در ژانر يا 
گونه ملودرام اجتماعي و خانوادگي قرار دارند 
كه متأسفانه اكثر خانواده ها در اين فيلم ها از 
هم گسيخته اند. طالق عاطفي بين زن و شوهر 
ديده مي شود. عادي سازي روابط بين محارم به 

وفور در اين فيلم ها مشاهده مي شود. 
در 18 فيلم زنان قهرمان اصلي فيلم مي باشند. 
متأس��فانه در بس��ياري از اين فيلم ها مردان 
هوسباز، پنهانكار، ولنگار و اصوالً بدمن داستان 
تصوير مي ش��وند. جش��نواره اي ب��ا 20 فيلم 
متوسط 12 اثر خوب 6 اثر ضعيف و تنها يك 
فيلم عالي را باي��د در مجموع جش��نواره اي 
متوسط ارزيابي كرد. جشنواره اي كه بسياري 
از دس��ت اندركاران و منتقدان سينما آن را از 
ضعيف ترين دوره ها مي دانند. جش��نواره اي 
كه داوران آن اگر دو مليتي نباش��ند حداقل 
يك پا در ايران و ي��ك پا در كان��ادا دارند! در 
جش��نواره اي كه تعدادي از شركت كنندگان 
آن در اعت��راض به نح��وه داوري كناره گيري 
مي كنند، در جشنواره اي كه در آن يك فيلم 
ديني حضور ندارد، يك بانوي چادري قهرمان 
آن نيست! از فيلمي درباره ش��هدا و مدافعان 
حرم خب��ري نيس��ت، در ارتباط ب��ا جريان 
تكفيري و داعش فيلمي به نمايش در نمي آيد، 
نقش تعيين كننده انقالب اسالمي در مناسبات 

جهاني ناديده گرفته مي شود. 

تراز كدام انقالب جناب وزير؟!


