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ابهام  در برگزاري جشنواره فيلم از سوي يک شبکه ماهواره اي

ميلياردري که مي خواهد مطرح باشد!

تقدير رئيس رسانه ملي از مستند هاي ويژه 
انقالب اسالمي

   محمدصادق عابديني
مال�ک ميلياردر يک ش�بکه ماهواره اي فارس�ي زبان 
که در ترکيه مس�تقر اس�ت، فس�تيوال فيلم »عصر« 
را ب�ا حض�ور فيلم هاي�ي از س�ينماي اي�ران در 
روزهاي نخس�تين اس�فندماه برگ�زار خواه�د کرد؛ 
جشنواره اي که محل برگزاري آن در شهر آنکاراست. 
نسبت جشنواره »عصر« با سینماي ايران و اهداف برگزاري 
آن ابهام هاي زيادي را در پي داش��ته كه از جمله ابهام ها 
موافقت يا مخالفت وزارت ارشاد با حضور فیلم هاي ايراني 
در آن است. با اين وجود برخي خبرگزاري هاي اصالح طلب 
نامه اي مجهول الهويه به نام اعالمیه دبیرخانه جش��نواره 
»عصر« منتش��ر كردند كه در آن ادعا شده بود جشنواره 

»عصر« مقدمه برگزاري جشنواره اي ارزشي است!
اگر معامله اسماعیل ايزددوست با وزارت ورزش به سرانجام 
مي رسید، اين میلیاردر ايراني س��اكن تركیه امروز مالک 
پرطرفدار ترين تیم باشگاه فوتبال كشور يعني پرسپولیس 
تهران بود. دو س��ال پیش كه بحث فروش سرخابي هاي 
پايتخت جدي ش��د، س��روكله ايزددوس��ت و پیش��نهاد 
290 میلی��ارد توماني اش ه��م پیدا ش��د. آن روزها گفته 
مي شد اين تاجر س��اكن تركیه مانند برخي از چهره هاي 
میلیاردر داخلي كه به نحوي سر از فوتبال درآورده اند، به 
دنبال كسب شهرت و موقعیت از سرمايه گذاري در فوتبال 
اس��ت، وگرنه از نظر اقتصادي همه باش��گاه هاي ورزشي 
ايراني بالفعل ضررده هستند. با منتفي شدن معامله مذكور 
نام ايزددوست نیز در رسانه ها كمرنگ شد. وي كه در تركیه 
شبکه فارسي زبان »PNTV« را دارد، تالش مي كند در 
رقابت با »GEMTV« مخاطبان بیش��تري را براي خود 
دس��ت و پا كند و حتي در اي��ن راه از دزديدن برنامه هاي 
صداوس��یما نیز فروگ��ذاري نمي كند. اين رفتار ش��بکه 
»PNTV« باعث شده مخاطبان ماهواره از آن شبکه به 

عنوان شبکه دزد نام ببرند. 
  17 فيلم به عالوه ساالر عقيلي

با اين اوضاع ايزددوس��ت نوع��ي ابتکار عمل نس��بت به 
رقباي��ش ب��ه خ��رج داده و مي خواهد در روزه��اي آتي 

جشنواره فیلمي را با عنوان »عصر« در آنکارا برپا كند.
در خبر برپايي فستیوال عصر عنوان 17 فیلم بلند سینمايي 
حاضر در بخش مسابقه و نام 20 چهره سینمايي به عنوان 
مهمان جشنواره آمده اس��ت. گفته مي شود ساالر عقیلي 
نیز با دريافت مبلغ قابل توجهي براي اجراي موسیقي در 

جشنواره »عصر« به تركیه خواهد رفت. 
خبرگزاري آناتولي تركی��ه از فیلم ه��اي »ايتالیا ايتالیا« 
)مه��دي صب��اغ زاده(، »ب��رف« )مه��دي رحمان��ي(، 
»جام��ه دران« )حمیدرضا قطبي(، »360 درجه« )س��ام 
قريبیان(، »خشکسالي و دروغ« )پدرام علیزاده(، »عادت 
نمي كنی��م« )ابراهی��م ابراهیمی��ان(، »كفش هايم كو« 
)كیومرث پوراحمد(، »سالم بمبئي« )قربان محمدپور(، 
»مرگ ماهي« )روح اهلل حجازي(، »ماحي« )داود خیام(، 
»به دنیا آمدن« )محس��ن عبدالوهاب(، »النتوري« )رضا 
درمیش��یان(، »قن��دون جهیزي��ه« )عل��ي مالقلي پور(، 
»آرايش غلیظ« )حمید نعمت اهلل(، »جاودانگي« )مهدي 
فردقادري(، »نیم« )بهمن كامیار( و »ربوده شده« )بیژن 
میرباقري( به عنوان فیلم هاي بخش مسابقه فستیوال عصر 
نام برده است، اما روزنامه باني فیلم در مصاحبه با چند تن از 
فیلمسازان از جمله جواد نوروزبیگي، تهیه كننده سینما كه 
چهار فیلم »ماحي، ربوده شده، سالم بمبئي و جاودانگي« را 
در جشنواره عصر داشته، از انصراف وي از حضور فیلم هايش 
در اين جشنواره خبر داده است. حتي چند تن از فیلمسازها 
مدعي ش��ده اند كه وزارت ارشاد و س��ازمان سینمايي از 
فیلمسازان خواسته اند كه در جش��نواره »عصر« شركت 
نکنند. جالب اينجاست كه درباره مجوز برگزاري جشنواره 
عصر و اينکه وزارت ارش��اد چرا موضع صريحي نسبت به 
آن ندارد، صحبتي نمي ش��ود و مديران سازمان سینمايي 
ترجیح داده اند فعاًل سکوت اختیار كنند. در عوض برخي 
خبرگزاري ها متني را به عنوان بیانیه دبیرخانه جشنواره 
»عصر« منتشر كرده اند. در اين بیانیه تالش شده تا »عصر« 
جشنواره اي ارزشي معرفي شود! در ابتداي اين بیانیه آمده: 
»جش��نواره فیلم عصر پیش زمینه جش��نواره بین المللي 
دفاع از ارزش هاي اسالمي و فرهنگ اصیل ايراني است كه 
مصادف با 31 شهريور سال 96 در هفته دفاع مقدس سرآغاز 
آن اس��ت. از آنجايي كه مقام معظ��م رهبري درخصوص 
تهاجم فرهنگي همیشه دغدغه هاي خود را در بیانات شان 
ايراد فرمودند، از اين رو پیرو منويات معظم له، جش��نواره 
فیلم عصر بايد بتواند با شناختن فیلم هاي ارزشي و معنوي 
در مقابله با تهاجم فرهنگي ايستادگي كرده و مبارزه كند«. 
اين بیانیه در حالي بر مقابله با تهاجم فرهنگي تأكید دارد 
كه مالکیت جشنواره را مدير شبکه اي ماهواره اي برعهده 
دارد و از نظر فرهنگ رسمي كشور »ماهواره« به عنوان نماد 

تهاجم و نفوذ فرهنگي شناخته مي شود!

   جواد محرمي
 کمدي همواره جزو ژانرهايي است که در 
گيشه با اقبال فراواني روبه رو مي شود. در 
نيمه دوم ده�ه 80 که رکود کم س�ابقه اي 
دامنگير س�ينماي ايران ش�ده بود، تنها 
فيلم ه�اي کم�دي خ�وب مي فروختند. 
البت�ه ن�گاه ن�ازل و غيرحرف�ه اي برخي 
فيلمسازان به سينماي کمدي باعث شده 
بود در آن مقطع شاهد سيلي از فيلم هاي 
موس�وم به ش�انه تخم مرغي باش�يم که 
بخش عم�ده اي از فضاي س�ينماي ايران 
را تس�خير ک�رده بودن�د و ارزش هنري 
چنداني نداشتند، ولي مردم به فيلم هاي 
خ�وب کم�دي توج�ه نش�ان مي دادند. 
تب تولید فیلم هاي كمدي با آغاز دهه 90 تقريباً 
فروكش كرد و تا جايي پیش رفت كه امسال و 
در جشنواره فیلم فجر تنها شاهد دو اثر كمیک 
بوديم كه البته فقط يک��ي از آنها رعايت قواعد 

حرفه اي سینما را كرده بود. 
فیلم »خوب ب��د جلف« اولین س��اخته پیمان 
قاسم خاني در مقام كارگردان تا حدودي منطبق 
بر استانداردهاي نوعي خاص از سینماي كمدي 
ساخته شده است، ولي در سوي ديگر »گشت2«، 
به عنوان نس��خه دوم اين فیلم س��اخته سعید 
سهیلي به دلیل رعايت نکردن شئونات فرهنگي 
جامعه و نیز ضعف در فیلمنامه نمونه قابلي در ژانر 

كمدي شناخته نمي شود. 
   اقبال به کمدي بديهي است

محمدتقي فهیم، منتقد و كارشناس سینما در 
گفت و گو با »جوان« اقبال مردم به س��ینماي 
كمدي را امري طبیع��ي مي داند: »اصلي ترين 
وجه سینما س��رگرمي است و سینماي كمدي 
از اين جهت ارتباط وثیقي با عنصر مفرح بخش 
بودن و سرگرم كنندگي س��ینما پیدا مي كند. 
سرگرمي وجهي تعیین كننده در سینماست و 

نمي توان آن را ناديده گرفت. 
سینما بايد بتواند اوقات خوشي را براي تماشاگر 
ايجاد كن��د. اوقات خوش صرفاً ب��ه معناي اين 
نیس��ت كه تماش��اگر را بخنداند بلکه مي تواند 
تماشاگر را احساس��اتي كند و حتي بگرياند يا 
بترس��اند. در واقع س��ینما بايد تجربه اي تازه و 
بديع در اختیار مخاطب قرار دهد. خنداندن هم 
تجربه اي است كه سینما از طريق ژانر كمدي به 

مخاطب هديه مي دهد.« 

   مردم از تلخي و نااميدي 
در سينما بيزارند

فهیم درباره ژانر كمدي در سینما به اين مسئله 
اشاره مي كند كه اقبال مردم از سینماي كمدي 
مي تواند يک پیام مشخص داش��ته باشد و آن 
اينکه م��ردم از س��ینماي ش��بهه اجتماعي با 

مضامین تلخ و ناامیدكننده خسته شده اند. 
وي در ادامه به رئالیس��م افراطي كه گريبانگیر 
سینماي ايران شده و فیلم هايي كه سعي دارند 
به بهانه واقع گرايي مخاطب را تحت تأثیر قرار 
دهند، اشاره مي كند: »تماش��اگر ايراني با اين 
افراط گرايي در پرداختن به مباحث تلخ مشکل 
دارد، براي مثال اثري چون »بدون تاريخ بدون 
امضا« سینمايي ارائه مي دهد كه تماشاگر آن 
را پس مي زند. فیلمس��از يک مورد از فقر را كه 
احتمال اتفاق افتادنش نادر اس��ت، دستمايه 
داستان فیلم كرده است. معلوم است كه غلبه 
چنین مضامیني م��ردم را دلزده مي كند، البته 
جش��نواره هاي خارجي حتماً از اي��ن فیلم ها 
اس��تقبال مي كنند ولي فیلمس��از براي مردم 
خودش فیلم نمي سازد و چشم به جشنواره هاي 
خارجي دارد، اما كمدي ژانري اس��ت كه براي 

مردم ساخته مي شود.«
   سينما بايد همه ژانرها را پوشش دهد

اين كارش��ناس س��ینما در ادامه خاطرنشان 
مي كند كه پرداختن به س��ینماي به اصطالح 
اجتماعي س��بب ش��ده مخاطبان س��ینما از 
ژانرهاي مختلف اين هن��ر بي بهره بمانند. وي 
به فیلم س��الم بمبئ��ي و فروش خ��وب آن در 
گیشه نیز اش��اره مي كند و اينکه اين اقبال نیز 
به سبب نیاز مردم به ژانر ملودرام اتفاق افتاده 
است. در واقع مردم دوست دارند به جاي ديدن 
نف��رت و مباحث چ��رك در جامع��ه مضامین 

عاشقانه را در سینما ببینند. مردم دوست دارند 
عشق واقعي يک زوج را بر پرده سینما مشاهده 
كنند و سینما از اين بابت مي تواند براي جامعه 

الهام بخش باشد. 
فهی��م در ادامه با بی��ان اينکه س��ینماي ايران 
متأس��فانه از كمدي خوب محروم شده است، 
توضیح داد: كمدي و خنده نیاز جامعه اس��ت و 
سینماي ايران بايد با تولید آثار فاخر در اين ژانر 

به نیاز جامعه پاسخ بگويد. 
اين كارش��ناس س��ینما درباره اقبال مردم به 
سینماي كمدي كه سال گذشته با فروش باالي 
فیلم من سالوادور نیستم در گیشه رقم خورد 
توضیح داد: »من سالوادور نیستم فیلم خوبي 
نبود، اما داليلي سبب فروش خوب آن شد، از 
جمله اينکه مردم از غلبه فیلم هاي آپارتماني و 
شهري با جغرافیاي تهران خسته شده اند. وقتي 
در پوستر فیلم مشاهده مي كنند كه قرار است 
فیلمس��از او را به فضاي تازه اي ببرد، استقبال 
مي كنند. البت��ه فیلم عط��اران در ژانر كمدي 
اصاًل اثر قابل قبولي نبود، ام��ا همین كه حال 
مخاطب را بد نمي ك��رد و او را ناامید نمي كرد 
خود جنبه قابل دفاعي براي ي��ک فیلم ايراني 

محسوب مي شود.« 
   شناخت ژانر اهميت دارد

فهیم درباره استقبال از فیلم »خوب بد جلف« در 
روزهاي ابتدايي اكران اين فیلم نیز به اين نکته 
اشاره كرد كه پیمان قاسم خاني قواعد سینماي 
كمدي را خوب مي شناس��د: »او طنز كالمي را 
خوب مي شناس��د و زير ژانر سینماي كمدي و 
به اصط��الح ويژگي هاي كمدي ب��زن بکوب را 
بلد اس��ت. همچنین قواعد فیلمنامه و قصه را 
هم خوب مي داند و همه اينها س��بب مي شود 

تماشاگر به كمدي او اقبال نشان دهد. 
قاس��م خاني البته در تلويزيون نش��ان داده كه 
در نوش��تن آيتم و پالتونويس��ي تبحر دارد و 
ضرباهنگ داس��تان را خ��وب رعايت مي كند. 
در فیلم »خوب بد جل��ف« هم نماهاي داخلي 
كه از چند آيتم تش��کیل ش��ده را بهت��ر از كار 

درآورده است. 
نکته ديگر درباره سینماي قاسم خاني اين است 
كه او گونه ها و ژانرها را هم مي شناس��د و ضمناً 
سینما را هنري عامه پس��ند و در خدمت مردم 
مي داند، نه هن��ري روش��نفکرانه و در خدمت 
مخاطب خاص و از دالي��ل اصلي موفقیت او در 
گیشه هم همین مسئله است. شايد به شخصه 
همه ش��اخصه ها و مؤلفه هاي فیل��م خوب بد 
جلف را نپس��ندم، ولي به عنوان يک منتقد كه 
معتقدم هويت من با تماش��اگر سینما شناخته 
مي ش��ود معتقدم فروش خوب ي��ک فیلم در 
سینما بي دلیل نیست و نبايد به جنبه هايي كه 
سبب مي شود مردم يک فیلم را دوست داشته 

باشند، بي توجه بود.« 
فیلم سینمايي »خوب بد جلف« به عنوان اولین 
فیلمي كه توانست جواز اكران نوروز را بگیرد چند 
روزي است كه اكران خود را آغاز كرده و توانسته 
طي دو روز ابتدايي اكران خود در گیشه بیش از 
300 میلیون تومان بفروشد. اثر سینمايي پیمان 
قاس��م خاني به همراه فیلم گش��ت2 دو فیلمي 
بودند ك��ه در ژانر كمدي تولید و در جش��نواره 

سي و پنجم فجر حضور داشتند.

   محمدصادق عابديني
کتاب »درباره فاطمه)س( مي پرس�ند« مش�تمل بر پاس�خ 
به 50 شبهه مطرح ش�ده درباره حضرت زهرا)س( به همراه 
پاسخ هاي مستدل و مستند به شبهات، نوشته حجت االسالم 
والمس�لمين اس�ماعيل کاظمي زرومي، به چاپ دوم رسيد. 
حجت االس��الم كاظمي در گفت و گو با »جوان« پیرامون كتاب 
»درباره فاطمه)س( مي پرسند« كه از سوي انتشارات مقاومت 
منتشر ش��ده اس��ت، مي گويد: بخش��ي از جنگ نرم دشمن در 
فضاي مجازي، سايبري و ماهواره اي پیگیري مي شود و با ايجاد 
شبکه هاي مختلف اعتقادي و هجمه به باورهاي اعتقادي جامعه 
حجم عظیمي از اعتقادات نسل جوان را تحت تأثیر قرار مي دهند. 
لزوم پاسخگويي به اين ش��بهات كه بخشي از آن در شبکه هاي 
ماهواره اي و به خصوص ش��بکه وهابي »كلمه« منتشر مي شد، 

زمینه شکل گیري كتاب »درباره فاطمه)س( مي پرسند« شد. 
وي افزود: البته شبهات مطرح شده از سوي وهابي ها در زمینه هاي 

مختلف سیاسي و اعتقادي است و با اولويت بندي آنها و با استفاده از 
منابع عامه)منابع اهل تسنن و غیرشیعي( كتاب تدوين شد و براي 
كساني كه فقط مطالعه و دسترسي به منابع دارند، كتاب مناسبي 
اس��ت. اين نويس��نده با بیان اينکه چاپ اول كتاب سال گذشته 
منتشر شد و امس��ال به مدد حضرت زهرا)س( چاپ دوم آن وارد 
بازار نشر شده، تصريح كرد: از آنجا كه بنده تحصیالت آكادمیک 
دارم و در حوزه و دانشگاه تدريس مي كنم، در نگارش كتاب »درباره 
فاطمه)س( مي پرسند« رويکردم اين بود كه قلم به روزي داشته 
باشم كه جوانان به راحتي با آن ارتباط برقرار كنند و از آن مهم تر 
اين است كه فرمايشات حضرت آقا را درباره لزوم وحدت اسالمي 

در اين كتاب رعايت كرده و روي آن تأكید داشته ام. 
حجت االس��الم كاظمي ضمن اش��اره به لزوم تبلیغ كتاب هاي 
معرفتي كه در حوزه رفع شبهات اعتقادي منتشر شده اند، افزود: 
خدا را ش��کر كتاب »درباره فاطمه)س( مي پرسند« توانسته با 
جوانان ارتباط برقرار كن��د و خودم نیز در مناب��ري كه رفته ام، 
هرگاه شبهه اي را كه وهابیت مطرح كرده، بیان كرده ام و به آن 
پاسخ داده ام با اس��تقبال خوب جوانان مواجه شده ام. اين كتاب 
حتي در مناطقي كه اهل تسنن س��کونت دارند نیز فروش رفته 
و درخواست تهیه كتاب داشته اند. اين نويسنده و پژوهشگر در 
پاسخ به »جوان« درباره ادامه روند پاسخ به شبهات تأكید كرد: 
شبهات مطرح شده را اولويت بندي كرده ام و ان شاءاهلل چند طرح 

كتاب در دست دارم كه در آينده به آنها مي پردازم. 
الزم به يادآوري است، كتاب »درباره فاطمه)س( مي پرسند« از 

سوي انتشارات مقاومت وارد بازار نشر شده است.

»درباره فاطمه)س( مي پرسند« به چاپ دوم رسيد
پاسخ به شبهه افکني وهابي ها درباره حضرت زهرا)س(

   فرزين ماندگار
در هش�تمين پاتوق اصحاب هنر و رس�انه انقالب اسالمي در 
مش�هد عالوه بر اکران فيلم ماج�راي نيم�روز و صحبت هاي 
چهره ه�اي حاض�ر در جلس�ه، در اتفاقي زيبا، س�يمرغ هاي 
ماجراي نيم�روز به م�وزه آس�تان ق�دس رضوي اهدا ش�د. 
تاالر همايش هاي بین المللي آستان قدس رضوي میزبان برگزاري 
هشتمین پاتوق اصحاب هنر و رسانه انقالب اسالمي بود كه براي اكران 
و تقدير از عوامل بهترين فیلم جشنواره فجر امسال، عالقه مندان به 
هنر انقالب را گ��رد هم آورد. اين مراس��م با اكران فیلم س��ینمايي 
»ماجراي نیمروز« آغاز شد و در ادامه، سیدمحمود رضوي، تهیه كننده 
و محمدحسین مهدويان، كارگردان اين اثر، با حاضران سخن گفتند. 
مهم ترين اتفاق اين اك��ران مردمي، اهداي س��یمرغ هاي دريافتي 
»ماجراي نیمروز« از س��ي و پنجمین جش��نواره فیلم فجر به موزه 
آستان قدس رضوي بود كه سیدمحمود رضوي به نمايندگي از عوامل 
اين فیلم آن را اعالم كرد. در ادامه عوامل اين فیلم درخشان سینماي 
ايران به دست خادمان بارگاه ملکوتي ثامن الحجج)ع( تقدير شدند. 
رضوي، تهیه كننده مشهدي »ماجراي نیمروز« در اين مراسم گفت: 
مهم ترين افتخارم دريافت جايزه از دست خدام امام رضا)ع( است. وي 
افزود: چند سیمرغ از جشنواره فجر نصیب فیلم »ماجراي نیمروز« 
شده است كه آنها را به نمايندگي از عوامل فیلم و سینماي ايران به 
موزه آستان قدس تقديم مي كنم. رضوي ادامه داد: فیلمسازي من از 
سال 83 به صورت جدي با كاري به نام »قطعه اي از بهشت« در حرم 
امام رضا)ع( آغاز شد و هرچه دارم از همین حوزه و از محضر همین 
امام همام اس��ت. وي گفت: باعث افتخار است كه اليق شديم اولین 

اكران فیلم ماجراي نیمروز در كنار مضجع امام رئوف صورت گرفت. 
رضوي با بیان اينکه خدمت امام رضا)ع( به شدت بدهکارم، احساسش 
را با خواندن يک بیت شعر بیان كرد و گفت: »هرگز نگويمت دست 
مرا بگیر عمري گرفته اي مبادا رها كني.« مهدويان، كارگردان فیلم 
نیز لحظاتي كوتاه با حاضران سخن گفت و در پاسخ به سؤالي درباره 
چرايي انتخاب اين سوژه براي تازه ترين اثر سینمايي اش گفت: دهه 
60 كه فیلم ماج��راي نیمروز به روايت اتفاقات آن پرداخته اس��ت، 
دوران كودكي من است و من خاطرات بسیار خوبي از اين دهه دارم و 
دوست داشتم فضاي آن زمان را بازآفريني كنم. سیدوحید موسويان، 
دبیر جبهه فکري و فرهنگي انقالب اسالمي در خراسان رضوي نیز 
در اين مراسم خطاب به عوامل اين فیلم گفت: به طور قطع اخالصي 
پشت اين كار بوده است كه اولین اكران و اولین دعوت از سمت امام 
رضا)ع( صورت گرفته است. در حال حاضر، شیوه نفاق در حال ترور 
ش��خصیت هاي انقالب اس��ت، اما نسل هاي س��وم و چهارم انقالب 

محصوالتي را تولید مي كنند كه دلسوزان انقالب را شاد مي كند.

عبدالعلي علي عس�گري در مراس�مي، از برگزيدگان مس�تندهاي ويژه 
انقالب اس�المي ک�ه در ده�ه فجر امس�ال پخش ش�دند، تجلي�ل کرد. 
دكتر عسگري در اين مراسم با قدرداني از مستندسازان ويژه انقالب اسالمي، اين 
مستندسازان جوان وخالق را از رويش هاي انقالب اسالمي برشمرد و اظهار داشت: 
تلويزيون يک رسانه مستند است تا يک رسانه نمايشي و با توجه به گرايش مردم به 
شناخت واقعیت ها، مستند بهترين گونه براي پاسخ به اين تمايل مخاطبان است. 
رئیس رسانه ملي با اشاره به نقشه و تالش دشمن براي سیاه نمايي و ناكارآمد نشان 
دادن نظام اسالمي خاطرنشان كرد: مستندساز انقالبي وظیفه دارد كه پیام اسالم 
و انقالب اسالمي، تمدن ديرينه و دستاوردهاي نظام اسالمي را صادقانه و عمیق 
نمايش داده و ضمن تحلیل اين واقعیت ها راه س��ازندگي و امید را به مردم نشان 
دهد. رئیس رسانه ملي با تأكید بر لزوم بازخواني حوادث تاريخي و زنده كردن آنها 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر با توجه به برنامه ريزي غربي ها براي مقابله با تمدن و 
فرهنگ اسالمي - ايراني و تالش براي وارونه جلوه دادن واقعیت هاي نظام و كشور، 
مستندسازان وظیفه دارند ضمن واكاوي و شناخت درست واقعیت ها، آن را براي 
مردم تشريح كنند. مرتضي میرباقري، معاون سیما نیز در اين مراسم با اشاره به 
وجود ظرفیت هاي مناسب در حوزه مس��تند و ضرورت حمايت از مستندسازان 
جوان و خالق شبکه هاي مختلف، از برنامه ريزي س��یما براي تولید مستندهاي 
بیشتر در ش��بکه هاي تلويزيوني خبر داد.  از جمله برنامه هاي تقدير شده توسط 
رئیس رسانه ملي، »تنفس صبح« شبکه2 سیما بود كه به شاعران انقالب اسالمي به 
تهیه كنندگي سجاد نوروزي اختصاص داشت. اين مستند شامل 10 روايت متفاوت 

از 10 شاعر درگذشته است كه براي انقالب اسالمي شعر سروده بودند.

چرا جشنواره به اين حال و روز افتاده است
سي و پنجمین جشنواره فجر را مي توان پرحاشیه ترين دوره آن 

نامید، اما چرا جشنواره به اين حال و روز افتاده است؟
يکم- جشنواره فیلم فجر چشم انداز سینماي ايران است، اما 
اين دروغي بیش نیست، ماهیت سینما در ديده شدن است، 
ماهیتي كه در گردش مالي معنا پیدا مي كند، پس در همین 
ابتدا بايد پرسید آيا آثار جش��نواره فجر در طول سال توسط 
مردم ديده مي شود؟ سؤالي كه پاسخ آن تحقیقاً منفي است، 
جشنواره سال گذشته يکي از دوره هاي مطلوب از نظر كیفیت 
آثار بوده اس��ت)بماند كه در داوري آث��اري مانند باديگارد و 
سیانور ناديده گرفته شدند(، اما گردش مالي سینما، مخاطب 
را در سالن ديگري پیدا مي كند، آثاري كه در جشنواره حضور 
نداشته اند - فارغ از سطح كیفیت آنها- اما مخاطب سینما به 
تماشاي آنها نشسته اس��ت، فیلم هايي همچون »فروشنده« 
با فروش 16 میلیارد، »من سالوادور نیستم« با 14 میلیارد، 
»50 كیل��و آلبالو« با 13 میلی��ارد و »س��الم بمبئي« با 13 
میلیارد، آثاري كه چشم انداز سینماي ايران را نشان مي دهد 
و در جامعه تأثیر مي گذارد، پس بايد پرسید، هدف از برگزاري 
جش��نواره چیس��ت؟ چرا تاكنون سند چش��م اندازي براي 

جشنواره تنظیم نشده است؟ 
 انتخاب دبیر جشنواره براساس چه معیارهايي صورت مي گیرد؟ 
لزوم حضور بخش هنر و تجربه در جشنواره فجر چیست؟ جايگاه 
كنوني جشنواره كجاست؟ و در نهايت بايد پرسید آيا تنها براي 

يک جشن پرزرق و برق چنین مراسمي برگزار مي شود؟
دوم- سرآغاز حواشي جش��نواره در كجا قرار دارد، حیدري 
ابتدا در حركتي هوش��مندانه و براي گرفتن بازخورد ها 28 
فیلم بخش سوداي سیمرغ را معرفي مي كند و تمام بحث ها 
بر س��ر فیلم هايي چون »كاناپه« عیاري- كه حواش��ي اين 
فیلم ابتدا توسط خود دبیر جش��نواره در برنامه هفت ايجاد 
مي ش��ود - و »لرد« محمد رس��ول اف محدود مي شود و اين 
زمان خوبي بود تا فیلم هايي همچ��ون »فصل نرگس« )كه 
با س��رمايه گذاري حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف، 
نماينده اصالح طلب مجلس س��اخته شده( بدون هماهنگي 
هیئت انتخاب كه از ضعف آنها سرچشمه مي گرفت در لیست 
مس��ابقه قرار گیرد. بعد از آن، نوبت به سیستم ناقص فروش 
بلیت ه��ا و اعالم نامزدهاي جش��نواره مي رس��د و در نهايت 
برندگان جشنواره كه به وضوح غیرقانوني بودن تخصیص دو 
سیمرغ در بخش بهترين بازيگري زن جشنواره به استناد بند 

8 مقررات ديده مي شود. 
در بند 12 آيین نامه آمده است: »تفسیر و رفع ابهام از مقررات 
و اخذ تصمیم نهايي درباره موضوعات پیش بیني نشده به عهده 
دبیر جشنواره است«، اما دبیر جشنواره نمي تواند در اين موضوع 
به اين بند اس��تناد كند زيرا در بند 8 به طور كامل اين مسئله 
پیش بیني شده است و نیاز به تفسیر هم ندارد؛ حواشي كه در 

تمامي موارد به خود محمد حیدري باز مي گردد.
سوم- بیشترين اثري كه توسط داوران جشنواره ناديده گرفته 
شد، فیلم تحسین شده »ماجراي نیمروز« بود، اثري كه شنیده ها 
حکايت از آن دارد، داوري كه سخت ترين مخالفت را انجام داده 
است، اكبر نبوي بوده به همین دلیل مهدويان در آخرين متني 
كه در فضاي مجازي منتش��ر مي كند نام نبوي را در پايان متن 
خود مي آورد، منتقدي كه دو ماه پیش توسط حجت اهلل ايوبي، 
رئیس مدرسه س��ینماي ملي به عنوان يکي از اعضاي شوراي 
سیاستگذاري نخستین دوره »جايزه پژوهش سینمايي سال« 
معرفي شده و از سوي ديگر نام افراد فعال در مدرسه سینما مانند 
محمدرضا تخت كش��یان و ايرج رامین فر را مي توان در هیئت 
داوران مش��اهده كرد. از س��وي ديگر داوراني كه دو پاسپورته 
هستند براي جلوگیري از هر خطري قید انتخاب فیلم ماجراي 
نیمروز را بزنند تا نامزد هاي مورد نظر خود، مانند پوران درخشنده 
و علیرضا داوودنژاد- اعضاي فعال مدرسه- كه آثار ضعیف زير 
سقف دودي و متوسط فراري را ساخته اند نامزد يا برگزيده كنند، 
انتخاب هايي كه براساس سیاست هايي همچون اعتباربخشي 
به مدرسه جديدالتأس��یس و ارائه گزارش هاي موفقیت آمیز از 
عملکرد خود، به وزارت ارش��اد باعث چنین انتخاب هايي شده 
است و به همین دلیل سايت مدرسه سینما خبر موفقیت اعضاي 
خود را اينگون��ه تیتر مي كند: »موفقیت اعضاي مدرس��ه ملي 
سینماي ايران در جش��نواره فیلم فجر« اعضايي كه مي توان از 
میان آنها كامبوزيا پرتوي - مدير دپارتمان فیلمنامه نويس��ي 
مدرس��ه س��ینما- براي فیلمنامه نويس��ي فیلم فراري، پرويز 
آبنار - عضو دپارتمان- براي صدابرداري فیلم »فراري«، هومن 
بهمنش - عضو دپارتمان- براي فیلمبرداري »تابس��تان داغ«، 
علیرضا علويان - عض��و دپارتمان- براي صداگ��ذاري »بدون 
تاريخ، بدون امضا« كه موفق به كسب سیمرغ در سي و پنجمین 
جشنواره شده اند را نام برد. انتخابي هايي كه شايد باعث تولید 
گزارش هاي موفقیت آمیز براي مدرسه سینما با مديريت ايوبي 
شود، اما هیچ گاه از تاريخ جشنواره اي كه مزين به نام فجر است 
پاك نمي شود، جشنواره اي كه براي اولین بار در تمامي ادوار خود 
اين شدت از اعتراض به داوري ها و انصراف نامزد ها را ديده است، 
اما بايد پرسید چه كس��ي تاوان اين بدنامي را براي معتبر ترين 

جشنواره فرهنگي كشور مي پردازد.

حکمت 246:

 اْحَذُروا نَِفاَر النَِّعِم َفَما ُکلُّ َش�اِرٍد 

بَِمْرُدوٍد. 

 از فرار نعمت ه��ا بپرهیزيد، زيرا هر 

گريخته اى باز نمى گردد. 

 اولين تجربه فيلمسازي پيمان قاسم خاني 
در ژانر کمدي با استقبال در گيشه مواجه شد

مردمدرسينماميخندند

 ماجراي نيمروز پاي سينما را     تلویزیون
به حرم رضوي باز کرد

مهدي  خرامان     یادداشت

فهی��م: قاس��م خانی گونه ه��ا و 
ژانرها را هم مي شناسد و ضمنًا 
سینما را هنري عامه پسند و در 
خدمت م��ردم مي داند، نه هنري 
روشنفکرانه و در خدمت مخاطب 
خاص و از داليل اصلي موفقیت او 
در گیشه هم همین مسئله است


