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   محمدصادقي
محف�ل س�ينما انقالب، چند س�الي اس�ت به 
دنب�ال گفتمان س�ازي »س�ينماي عدال�ت 
اجتماع�ي« در مقاب�ل س�ينماي س�ياه نماي 
اجتماعي اس�ت. س�ينماي عدال�ت اجتماعي 
در پي آن اس�ت كه با بيان مشكالت اجتماعي 
راه ح�ل آنها را ني�ز ارائ�ه دهد. اي�ن هدف در 
راس�تاي اهداف بلند انقالب اس�المي اس�ت 
كه با ش�عار عدالت و برابري به پيروزي رسيد. 
 اما تا چه حد سينماي عدالت اجتماعي مي تواند در 
اين زمينه موفق باشد؟ سيدمحمد حسيني، منتقد 
سينما مي گويد: واژه س��ينما عدالت واژه سختي 
است. براي رسيدن به مفهوم قهرمان آن بايد اين 
واژه تحليل شود كه آيا اساس��اً مي توان سينما را 
اطالق به حوزه عدالت كرد يا خير؟ يعني مي توان 
از سينما در حوزه اقامه عدل بهره گرفت يا خير؟ 
آيا سينما موجودي اس��ت كه بتواند در اين حوزه 
وارد شود يا خير؟ يا فضاي آن فضاي عدالت است 
يا فضاي اراده؟ اين منتق��د مي افزايد: ما در حوزه 
سينماي قهرمان محور دچار نوعي همذات پنداري 
مخاطب با قهرمان در بعضي حوزه ها هستيم. من 
كمي اين مسئله را باز مي كنم. اين همذات پنداري، 
همذات پنداري تام نيست. يعني هيچ وقت، در هيچ 
شرايطي هيچ فيلمي در كره زمين ساخته نمي شود 
كه مخاطب بگويد من كامالً آن شخصيت هستم كه 
داخل فيلم است. وجوهي از آن قهرمان را منطبق با 
خواسته هاي درون خود مي بيند و هر چه آن وجوه 
و خواسته هاي دروني به هم تطبيق بيشتري پيدا 
كنند، جغرافياي بيشتري از وجود آدم ها را شامل 
ش��وند، مخاطب بيش��تر از اثر لذت مي برد و با اثر 

همذات پنداري بيشتري مي كند. 
اما اي��ن مس��ئله هيچ وقت تحت هيچ ش��رايطي 
صددرصد نمي شود. يعني هميش��ه يك موجود 
ميانه اي در خيال مخاطب خلق مي ش��ود كه يك 
وجوهي از قهرمان و يك وجوهي از خود را دارد اما 
نه خودش است نه او. يعني هم منيت خود را دارد 
و هم او را دارد، هر دو را دارد. يعني در خيال خود 
ميكس شده و آرمان او چنين ش��ده است. از اين 
وجوه خوشش مي آيد. يكي از چيزهايي كه آدم را 

در اين ساحت گره مي زند عنصر عدالت است. 
آدم ها هميشه عدالت را تحت هر شرايطي دوست 
دارند. اتفاقاً از عدالت قرائ��ت مي   كنند و براي برپا 
ك��ردن عدالت تنازع��ات مختل��ف راه مي   اندازند. 
منتها قرائت  هاست كه دچار اشتباه و اشكال است. 
سينمايي كه مي خواهد در اين زمينه مطلوب باشد، 
يك قرائت صحيح نياز دارد. يعني اوالً بتواند برنامه را 
خلق كند، ثانياً بتواند قرائت صحيح از عدالت داشته 
باش��د. اين محصول مطالعه شبه فلس��في عدالت 
است. خيلي فيلس��وفانه به عنصر عدالت نگاه كند 
و آن را درك كند. هنوز اين مسئله در سينماي ما 
شكل نگرفته است. محسن علي اكبري، تهيه كننده 
سينما نظر ديگري درباره سينماي عدالت اجتماعي 
دارد. به اعتقاد اين تهيه كننده باسابقه كسي جلوي 
ساخت فيلم هاي عدالت محور را نگرفته است. وي 
مي گويد: برخي از تهيه كنندگان معتقد هستند كه 
امثال ما خيلي دوست داريم در مورد مفاسد موجود 
در ساختار سياس��ي فيلم بس��ازيم اما سياسيون 
نمي  گذارن��د! درحالي كه يك��ي از چهره هايي كه 
هميش��ه در اين موضوع حمايت و نقد كرده مقام 
معظم رهبري اس��ت. الزاماً قرار نيس��ت بخواهيم 
مفاسد را در ساختار سياسي نشان بدهيم، موضوع 
طبقه فقير و غني بحث جدايي است كه هيچ ربطي 
به قوه قضائيه و نيروي انتظامي ندارد، مي تواند فيلم 

عدالت محوري هم باش��د اما چرا با وسعت فراوان 
س��ينماي عدالت اجتماعي هنوز هم ش��اهد آن 
هستيم كه اين گفتنمان انقالبي در سينماي ايران 

شكل نگرفته است؟
 سليم غفوري، مستندس��از و مدير شبكه مستند 
سيما اعتقاد دارد كه فيلم انقالبي تنها محدود به 
چند فيلم انقالبي يا  دفاع مقدسي نيست بلكه يك 
فيلم اجتماعي هم مي تواند با موضوعات مشخص 

خود يك فيلم انقالبي باشد. 
براي پربارتر شدن و فعال تر شدن تفكر انقالبي نگاه 
ما بايد به مخاطبان داخلي و خارجي منتقل شود 
و اين  يك هدف مطلوب و البته دست يافتني است. 
اينكه طي ساليان گذش��ته و طي 40 سالي كه از 
انقالب گذشته است موفق شده ايم تفكر انقالبي را 
به مخاطبان داخلي و خارجي خود القا كنيم، يك 
مسئله نسبي است. اينكه بگوييم هر كاري طي اين 
مدت كرده ايم خراب و باطل است، يك حرف غلط 
زده ايم و اگر بگوييم تمامي كارهاي ما درس��ت و 
بي عيب بوده باز هم حرفي دور از واقعيت زده ايم. 

غفوري مي گوي��د: اينكه بگوييم پ��س از انقالب 
اسالمي در س��ينما ژانري به وجود آمد به نام ژانر 
انقالب اسالمي، من اين حرف را قبول ندارم. اساساً 
ژانري به نام ژانر انقالب اسالمي وجود ندارد بلكه 
ما معتقد هس��تيم نگاه انقالبي همانند يك روح، 
يك نگ��رش همه جانب��ه و يك تفك��ر فراگير، در 
همه كارها س��اري و جاري است. ما در موضوعات 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي فعاليت مي كنيم، در 
مورد گردشگري و سفر يا  هر پديده ديگري فيلم 
مي سازيم، اما نگاه مهم است. اگر در ساخت اثر نگاه 
انقالبي داشته باشيم، يك فيلم انقالبي ساخته ايم. 
اينكه ما انقالب اسالمي را به يك ژانر تبديل كنيم 
به اين معناس��ت كه فقط در مورد انقالب اسالمي 
فيلم بسازيم و تنها اثري كه در ژانر انقالب اسالمي 
جا مي گيرد، توليداتي با موضوعات حوادث سال 57 
است. از همين  جا نتيجه مي گيريم كه اين حرف 
دقيق و درست نيس��ت و نگاه انقالبي بايد در نگاه 

فيلمساز وجود داشته باشد. 
به نظر مي رسد رسيدن به مفهوم سينماي عدالت 
اجتماعي نيازمند اين اس��ت ك��ه گفتمان انقالب 
اسالمي در س��ينما حاكم ش��ود. گفتماني كه در 
آن مي توان موضوعات بس��ياري را در ذيل عدالت 
طبقه بندي كرد و درباره هر ك��دام از آنها چندين 
عنوان فيلم ساخت. مش��كل فعلي سينماي ايران 
اين است كه به جاي پرداختن به گفتمان انقالب 
اس��المي، تالش دارد تا با پياده ك��ردن الگوهاي 
جشنواره پس��ند راه خ��ود را پيش بب��رد. غفوري 
مي گويد: س��ينماي جشنواره اي بر س��ينماي ما 
چيره است يا  حداقل بخش��ي از فيلمسازان نگاه و 
هدفشان فيلمس��ازي براي جشنواره است. علت و 
انگيزه اين كارگردان ها متنوع است، اما اصلي ترين 
علل روي آوردن كارگردان ها به ساخت فيلم هاي 
جشنواره پسند بحث اغواگري آن است. شما تصور 
كنيد جواني كه در جش��نواره بين المللي موفق به 
كسب جوايز متعددي مي شود، روي استيج مي رود 
و همه برايش كف و س��وت مي زنند چه احساسي 
پيدا مي كند، براي همين مسئله عده اي عالقه مند 
به ساخت چنين فيلم هايي هستند. براي رسيدن به 
سينماي عدالت اجتماعي بايد ابتدا سينماي ايران 
را از افت جشنواره زدگي دور كرد. سپس به دنبال 
ايجاد فضاي گفتماني براي تبيين ش��اخصه هاي 
س��ينماي انقالب بود. كاري كه مي تواند بار ديگر 
سينماي مستقل ايران را در برابر سينماي تجاري 

غرب به عنوان يك رقيب مطرح كند. 

سينماي انقالب نيازمند پرداختن به الگوهاي عدالت در جامعه است

گفتمانعدالتدرمقابلسينمايجشنوارهزده

   جواد محرمي
در جش�نواره امس�ال فيل�م فج�ر دو 
مس�تند و ي�ك انيميش�ن در مي�ان 
22 فيلم حاض�ر در جش�نواره حضور 
داش�تند ول�ي در انته�اي كار هيئت 
داوران طوري با اين آث�ار رفتار كردند 
ك�ه گويي حض�ور آنه�ا ج�دي نبوده 
و صرف�ًا ب�ه عن�وان زينت المجل�س 
ب�ه جش�نواره راه پي�دا كرده ان�د. 
فرجام جشنواره س��ي و ششم فيلم فجر 
نش��ان داد نگاه اين رويداد به س��ينماي 
كودك، انيميشن و مستند چيزي شبيه 
شوخي اس��ت. همين مس��ئله باعث شد 
تا طي روزهاي اخير عوامل دو مس��تند و 
يك انيميش��ن حاضر در جش��نواره فجر 
واكنش هايي اعتراضي به اين بي اعتنايي 
نشان دهند. يكي از مس��تندهايي كه در 
جشنواره امسال حضور داشت فيلم »زناني 
با گوشواره هاي باروتي« بود كه با موضوع 
خانواده هاي داعشي ساخته شده بود. اين 
اثر در جش��نواره فيلم سينما حقيقت كه 
چند ماه پيش برگزار شد، نگاه ها را به خود 
جلب كرد و جوايزي نيز به خود اختصاص 
داد. س��ازندگان اين مس��تند در نامه اي 
اعتراضي به دبي��ر جش��نواره فيلم فجر 
نسبت به عدم داوري فيلم هاي مستند در 

جشنواره فجر اعتراض كردند. 
  سوءاستفاده از نجابت مستند

مرتضي شعباني، تهيه كننده و رضا فرهمند 
كارگردان مستند »زناني با گوشواره هاي 
باروتي« كه در بخش س��وداي س��يمرغ 
سي وششمين جشنواره فيلم فجر حضور 
داش��تند، طي نامه اي خطاب ب��ه ابراهيم 
داروغ��ه زاده دبي��ر جش��نواره نوش��تند: 
مستند س��ازان اين كش��ور سال هاس��ت 
به كمبوده��ا و بي مهري هاي س��ازماني و 
س��اختاري عادت داش��ته و دارند، تنها به 
اين دليل كه در كشف حقيقت و بازنمايي 
آن لذت��ي را تجربه مي كنند ك��ه هرگز با 
سرخوش��ي كوتاه جايزه ها و جشنواره ها 
قابل قياس نيست. اما سوء استفاده از نجابت 
سينماي مستند هرگز قابل تحمل نبوده و 
از اين رو اين نامه در اعتراض به آنچه در سي 
و ششمين جش��نواره فيلم فجر به دبيري 

حضرتعالي رخ داد نوشته شده است. 
جناب آقاي داروغه زاده! الزم است يادآوري 
كنم ك��ه تصميم ورود فيلم هاي مس��تند 
و رقابت آنها در بخش س��وداي س��يمرغ 

بسياري از مستندس��ازان را اميدوار كرد 
كه شايد زحمات آنان اين گونه ديده شود و 
البد جنابعالي به عنوان دبير جشنواره از اين 
تصميم و داليل آن مطلع بوده ايد اما آنچه 
در داوران محترم در برنام��ه هفت و روي 
آنتن زنده شبكه س��وم سيما بيان كردند، 
يكي از تلخ ترين لحظات سينماي مستند 
بود. آنجا كه داوران به صراحت اعالم كردند 
دو فيلم مستند راه يافته به بخش سوداي 
س��يمرغ را اص��اًل داوري نكرده اند! جناب 
آقاي دبير آيا سينماي مستند اين كشور 
آنقدر يتيم ش��ده كه حتي هيئت داوران، 
ورود به داوري آن نداش��ته و تأسف آورتر 
آنكه در همان برنامه پيش��نهاد مي  دهند 
كه خوب است از دو فيلم مستند حاضر در 
جشنواره تقدير به عمل آيد! آيا اين جزئي 
از سياست جشنواره بوده است؟ اگر به جاي 
اين دو فيلم مس��تند داوران درباره دو اثر 
س��ينمايي چنين تصميمي گرفته بودند، 
جنابعال��ي و هنرمندان اينگونه س��كوت 
اختي��ار مي كرديد؟ اگر هيئ��ت داوران به 
صالحديد خ��ود و بدون در نظ��ر گرفتن 
آيين نامه جشنواره اقدام به اين عمل نموده، 
از شما به عنوان دبير جشنواره خواهان بيان 

شفاف دليل اين موضوع هستيم. 
آقاي دبير ما به عن��وان عضوي از جامعه 
س��ينماي مس��تند اين س��رزمين، نگاه 
هيئت داوران به نمايندگان اين سينما را 
توهين آميز و برخالف آيين نامه جشنواره 
مي دانيم و از جنابعالي مي خواهيم كه با 
شفافيت و صراحت اين موضوع را بررسي 
كنند و نتاي��ج آن را به جامعه س��ينماي 

مستند اعالم فرماييد. 
   اعتراض انجمن مستندسازان 

از س��وي ديگ��ر هيئ��ت مدي��ره انجمن 
مستندسازان خواستار پاسخگويي مديران 
جشنواره  فيلم فجر به بي توجهي آشكار به 

شأن مستندسازان كشور شد. 
در بيانيه  هيئت مديره انجمن مستندسازان 
سينماي ايران آمده است:»سينماي مستند 
اين سرزمين، يقيناً طريق نجيبانه اي را كه 
سال هاست از ميان هزارتوي پيش رويش، 
به تدبير پيرانش برگزيده و با منشي صبورانه 
طي كرده، با گزند هر خط��اي زودگذري 
ترك نخواهد كرد. اما آنچه طي اين سال ها 
در برخي از تصميمات مديران س��ينماي 
كش��ور مشاهده مي ش��ود، سلس��له اي از 
خطاهاست كه بيم آن مي رود كه به عادتي 

ماندگار بدل شود. مستندسازان اين كشور 
كه سال هاس��ت مرزهاي س��ينماي ايران 
را تا فرس��نگ ها دورتر از مرزهاي كش��ور 
پيش برده اند و مدت هاس��ت به اشتياق و 
انتظار فراوان تماشاچيان، داوران، مديران 
و دس��ت اندركاران جش��نواره هاي معتبر 
جهاني براي نمايش و تحسين هنر سينماي 
مستند اين سرزمين عادت كرده اند، حال 
بايد در ميان انبوه تصميمات خلق الساعه 
مديران جش��نواره هاي داخل��ي به دنبال 

جايگاه گمشده خويش باشند. 
اين بيانيه مي افزايد: هر چند در اين سال ها 
مديريت و تصميمات سليقه اي و پر اشكال 
در جشنواره هاي داخلي خصوصاً مهم ترين 
آنها يعني جش��نواره فيلم فج��ر به امري 
پيش بيني پذير بدل ش��ده كه س��ينماي 
مستند كشور هيچ گاه از گزند اين اشكاالت 
بي بهره نمانده، اما برخورد ي��ك بام و دو 
هواي صورت گرفته در جش��نواره  امسال 
فيلم فجر ب��ا فيلم هاي مس��تند، بدعتي 
تأمل برانگيز در شيوه  برخورد با هنرمندان 

مستندساز كشور بود. 
پس از آنك��ه در تصميم��ي بحث برانگيز 
س��هميه  حضور تنها دو فيلم مس��تند در 
جشنواره فيلم فجر به اطالع عموم رسيد، 
مستندسازان كشور فارغ از تمامي مباحث 
اساس��ي تر، مقصود مس��ئوالن جشنواره 
براي همسنگ دانستن تمامي فيلم ها در 
زمان اك��ران و داوري آثار را ب��ه فال نيك 
گرفتند و چشم به تكامل و اصالح اين روند 
دوختند اما آنچه متأسفانه داوران پس از 
پايان جشنواره اعالم كردند، خبر رفتاري 
توهين آميز با جامعه مستندس��از كش��ور 
بود. پس از حذف س��يمرغ فيلم مستند از 
جشنواره و قرار گرفتن تنها دو فيلم مستند 
در كنار فيلم هاي داس��تاني، اينكه داوران 

جشنواره اعالم كنند فيلم هاي مستند حتي 
داوري نيز نشده اند، خبر از سياستگذاري 
بالتكليف و توهين آميز مسئوالن جشنواره 
در قبال فيلم هاي مستند مي دهد. بديهي 
است مديران جشنواره بايد پاسخگوي اين 
بي توجهي آش��كار به شأن مستندسازان 

كشور باشند.«
  »فيلشاه« را اصاًل نديده اند

از س��ويي نكته عجيب داوري هاي س��ي 
و ششمين جش��نواره فيلم فجر اين بود 
كه دو تن از داوران محترم جش��نواره در 
برنامه تلويزيوني »هف��ت« اعالم كردند 
ك��ه داوران اص��اًل »فيلش��اه« را داوري 
نكرده اند! اين بي توجهي به تنها انيميشن 
سينمايي حاضر در جش��نواره در حالي 
صورت مي گيرد كه در اعالم رسمي دبير 
جشنواره از »فيلش��اه« به عنوان فيلمي 
كه براي كس��ب هم��ه س��يمرغ ها مورد 
داوري قرار مي گيرد، ياد ش��د و اين يكي 
از عجيب تري��ن اتفاقات تاريخ 36 س��اله 
جش��نواره فيلم فجر اس��ت كه فيلمي به 
بخش مسابقه سوداي سيمرغ راه مي يابد 

ولي داوران فيلم را داوري نمي كنند!
بر همي��ن مبنا گروه »هن��ر پويا« در پي 
عدم داوري انيميشن سينمايي »فيلشاه« 
در سي و شش��مين جش��نواره فيلم فجر 
بيانيه اي صادر كرد كه در آن آمده است: 
برخورد دبيرخان��ه جش��نواره هم روند 
جالبي دارد، ابتدا تماس و اصرار مسئوالن 
دبيرخانه براي حضور »فيلشاه« به عنوان 
يك اثر با كيفيت در جش��نواره، س��پس 
بي مهري و حذف آن از برخي سينماهاي 
مهم و در نهايت داوري نشدن فيلم و عدم 
توجه به درخواس��ت داوران براي تجليل 

از »فيلشاه«!
   درخواس�ت براي اك�ران نوروزي 

»فيلشاه«
اين رفتاره��اي ضد و نقيض مس��ئوالن 
جش��نواره در حالي اس��ت كه بسياري از 
منتقدان سينمايي، اهالي رسانه و مردم، از 
»فيلشاه« به عنوان اثري ارزشمند و پيشرو 
ياد مي كنند و بدين س��بب محمدمهدي 
حيدري��ان، رئيس س��ازمان س��ينمايي 
در س��خنراني خود در اختتاميه س��ي و 
ششمين جش��نواره فيلم فجر با اشاره  به 
»فيلشاه« - كه دس��تاورد »هنرپويا« به 
عنوان يك كمپاني خصوصي است و هيچ 
 وابستگي به دولت و نهادهاي فرهنگي ديگر

ندارد - تأكيد مي كند كه توانسته ايم   بخش 
عظيمي از عقب ماندگي خود را از سينماي 
انيميشن جهان جبران كنيم و به مرزهاي 

استانداردهاي جهاني نزديك شويم. 
از سويي با توجه به آنكه »هنرپويا« متقاضي 
اكران نوروزي »فيلش��اه« اس��ت، نگراني 
اصلي ما به عنوان يك كمپاني مستقل كه 
تجربه موفقي در »شاهزاده روم« داشته ايم، 
آن است كه اين بي مهري ها در مورد اكران 
نوروزي نيز تكرار شود. ما معتقديم اكران 
»فيلشاه« مي تواند مخاطبي را به سينما 
آورد كه س��اير فيلم ها توان آن را ندارند. 
»فيلش��اه« با ارائه محتواي س��الم براي 
ك��ودكان و خانواده ها، طي��ف مخاطبان 
س��ينما را افزايش مي دهد؛ مسئله اي كه 
هم به نفع س��ينمادار اس��ت، هم به نفع 
پخش كننده و هم به نفع توليدكننده و اين 
يعني نفع كل سينماي ايران. در پايان اين 
بيانيه از مردم، سينماگران و به خصوص 
جامعه انيميش��ن كه ب��ه تالش هاي تيم 
»هنرپويا« احترام گذاشته يا  »فيلشاه« را 

دوست داشتند، تشكر شده است.

جفایجشنوارهفجربهمستندوانيميشن
بي اعتنايي به كودك، انيميشن و فيلم مستند به سينماي ايران لطمه مي زند

نگران�ي اصل�ي م�ا به عن�وان يك 
كمپاني مس�تقل كه تجربه موفقي 
در »شاهزاده روم« داش�ته ايم، آن 
اس�ت كه اين بي مهري ه�ا در مورد 
اكران ن�وروزي نيز تكرار ش�ود. ما 
معتقديم اكران »فيلشاه« مي تواند 
مخاطب�ي را ب�ه س�ينما آورد ك�ه 
س�اير فيلم ه�ا ت�وان آن را ندارند

   فرزين ماندگار
دبي�ر اجراي�ي جش�نواره بين الملل�ي ش�عر فجر 
مي گويد: بنا داريم طي س�ه روز پايان�ي اين هفته، 
شش�مين دوره آموزش�ي »كل�ك خي�ال« را ب�ا 
حضور 80 ش�اعر جوان از سراسر كش�ور و اعضاي 
فع�ال پايگاه نقد ش�عر برگزار كنيم. ب�راي آموزش 
هم از منتق�دان پايگاه نقد ش�عر و كارشناس�ان و 
اس�اتيد در ح�وزه ش�عر اس�تفاده خواه�د ش�د. 
محف��ل فارس��ي زبانان غيرايراني اين روزه��ا با حضور 
ادب دوستان و شاعراني از كشورهاي همسايه در حال 
برگزاري است. در اين محفل ۲4 ش��اعر از كشورهاي 
افغانستان، پاكستان، تاجيكستان و هندوستان در آن 

به شعرخواني مي پردازند. 
مهدي قزلي، دبير اجرايي جشنواره بين المللي شعر فجر 
ضمن تشكر از حضور رايزن فرهنگي افغانستان و ديگر 
شاعران حاضر در محفل اظهار كرد: ما خاطرات خوبي 
از همكاري و حضور اديبان كشورهاي همسايه به ويژه 
افغانستاني هاي عزيز در عرصه شعر و ادبيات داريم. به 
گفته دبير اجرايي جش��نواره بين المللي شعر فجر بين 
شاعران كش��ورهايي مانند تاجيكس��تان، افغانستان، 
آذربايجان، هندوس��تان و حتي عراق فارسي سرايان و 
پژوهش��گراِن ادب فارسي كم نيس��تند كه تالش هاي 
ارزنده اي در زمينه ش��عر و ادبيات فارسي از خود نشان 

داده اند. قزلي در بخش ديگري از سخنان خود با تبيين 
برنامه هاي پايگاه نقد ش��عر اف��زود: در روزهاي ابتداي 
فعاليت اين پايگاه، به پوشش شهرهاي مختلف كشور 
فكر مي كرديم و خواس��ت ما اين بود كه دسترس��ي به 
اساتيد و كارشناسان حوزه ش��عر را براي كساني كه از 
مراكز استان ها و پايتخت دور هستند، فراهم كنيم ولي 
حاال با عضويت حدود ۲هزار شاعر در اين سامانه، هدف 

ما جامعه فارسي سرايان سراسر دنياست. 
قزل��ي در اين ب��اره ادامه داد: ش��اعران با ه��ر ميزان از 
توانمندي، پس از عضويت در »پايگاه نقد شعر« مي توانند 
بدون هيچ محدوديتي آثار خود را براي كارشناس��ان و 
منتقدان پايگاه ارسال كنند. وي اضافه كرد: در روزهاي 
۲5 الي ۲7 بهمن )در سه شب متوالي( سه محفل شعر 
در تاالر مح��راب تهران خواهيم داش��ت كه بيش از 60 

شاعر نامدار در آن به شعرخواني خواهند پرداخت و همه 
عالقه مندان مي توانند از ساعت 18:30 در اين محافل 
حضور يابند و از فرصت شنيدن شعر شاعران صاحبنام 
كشور بهره مند شوند. در ادامه محمدكاظم كاظمي، شاعر 
و پژوهشگر ادبي و دبير علمي يازدهمين جشنواره شعر 
فجر گفت: تنها راه مطمئن و نجات دو كشور مسير زبان 
و ادبيات است و با اين اشتراكي كه در زبان و رسم الخط 
داريم، اگر بتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم، بسياري از 

مناسبات ميان دو كشور تسهيل خواهد شد. 
كاظمي اظه��ار كرد: اگ��ر بخواهيم ايران را ب��ه اتاق يا 
خانه اي تش��بيه كنيم كه پنجره هايي به ديگر كشورها 
دارد، بزرگ ترين پنجره ايران به سمت كشور افغانستان 
است و اين به دليل اشتراكات بسيار زياد زباني، تاريخي، 
فرهنگي و ديني ميان اين دو كشور است. البته در حال 
حاضر اين پنجره ها را تا حدود زيادي غبار گرفته است، 
به گونه اي  كه يكديگر را نمي شناس��يم ولي اگر بتوانيم 
موانع شناخت را برطرف كنيم، بس��ياري از مشكالت 
حل مي شود و اميدواريم كه جشنواره شعر فجر نيز در 

رسيدن به اين هدف كمك كند. 
محافل دوازدهمين جش��نواره بين المللي ش��عر فجر 
پس از گذر از شهرهاي كرمانشاه، سرپل ذهاب، تهران، 
زاهدان، اصفهان و قم، با برگزاري سه محفل از ۲5 الي 

۲7 بهمن در تاالر محراب تهران ادامه دارد.

محفل فارسي زبانان غيرايراني با حضور شاعران جوان در حال برگزاري است

»كلكخيال«ششميندورهخودراتجربهميكند

ادايدينيبهروايتفتح

    مهدي خرامان
»تنگ�ه ابوقريب« قص�ه آدم ه�اي قهرماني 
را رواي�ت مي كند ك�ه در هياه�وي روز هاي 
س�پرده  فراموش�ي  ب�ه  جن�گ  آخ�ر 
مي ش�وند و ح�اال كارگ�ردان خاط�رات 
خاك گرفت�ه آنها را دوب�اره بازگ�و مي كند. 
توكلي مخاطب را آهسته وارد دنياي پرهياهوي 
خ��ود مي كند تا به س��رعت با ش��خصيت ها خو 
بگيرد و با آنها همراه شود، كاراكتر ها خصوصيات 
انساني جهانشمولي دارند، به همين دليل باعث 
همذات پنداري و نگراني مخاطب از سرنوشت آنها 

مي شود و كارگردان گاهي خودش را در شخصيت 
»علي«، عكاس كوچ��ك دوكوهه قرار مي دهد تا 
از چش��م هاي او تلخي هاي گزنده آن روز ها را به 
تصوير بكش��د، البته تنگه ابوقريب منفعل عمل 
نمي كند، تنگه ابوقريب تعداد زيادي از كليشه هاي 
فيلم هاي جنگي را داراست، اما به جاي آنكه اين 
كليشه ها را همانند ديگر فيلم ها نمايان سازد، آن 
را در جهتي الهام بخش به ثمر مي نشاند، مخاطب 
اهميت جان رزمنده ، گروه امداد و حمل مجروح 
را مي بيند، پافشاري يك نوجوان در خط مقدم را 
باور مي كند. دفاع مقدس بالفعل دراماتيك است 
و اين حقيقت را توكلي به خوبي نشان مي دهد، 
رويداد هاي خطي ك��ه باعث تحول در مخاطب 
مي شود تا »چهره حقيقي جنگ را ببيند و ديگر 
قضاوت نكند.« تنگه ابوقريب »شاه پيرنگي« را 
به تصوير مي كش��د و دوربين تنها قصد نش��ان 
دادن حقيق��ت محض را دارد، فرم��ي كه اِداي 

ديني به »روايت فتح« است.

حسن عباسي در سينما ققنوس: 

فساد نظام رسانه اي كشور 
باعث اعتراض حاتمي كيا شد

رئيس انديش�كده يقين ضمن ابراز تأسف از 
عملك�رد داوران سي وشش�مين جش�نواره 
فيل�م فجر گف�ت: ب�ه عوام�ل و س�ازندگان 
فيلم ه�اي »س�وءتفاهم«، »ب�ه وقت ش�ام« 
و »الت�اري« تبري�ك مي گوي�م ك�ه در 
مقاب�ل س�ينماي برلين پس�ند ايس�تادند!

حسن عباسي، رئيس انديشكده يقين در هفتمين 
دوره جايزه سينمايي ققنوس )سينما انقالب( به 
بيان ديدگاه هاي خود درباره عدالت اجتماعي در 
سينما پرداخت. وي كه در تاالر سوره حوزه هنري 
س��خنراني داش��ت، درباره عدالت اجتماعي در 
سينما گفت: در سينماي غرب مساوات زير سؤال 
مي رود اما عدالت براي ما همان مساوات نيست. 

اين كارشناس افزود: عدالت در سينما و داستان ها 
ب��ا تبعيض و فقر بيان ش��ده اس��ت. مث��اًل فيلم 
»ش��اهزاده و گدا« را مي بينيم كه در نهايت گدا 
و ش��اهزاده بايد در جايگاه خودش��ان باشند كه 
نظام دو قطبي را تروي��ج مي كند اما در ادبيات ما 
اين جايگاه وجود ندارد. وي افزود: رابين هود كه 
قهرمان فقرا بود، با فيلم »باني و كاليد« به سينما 
آمد و در س��ينماي ما هم بازنمايي ش��د و تحت 

عنوان »دارا و ندار« پخش شد. 
عباسي درباره ديدگاه عدالت اجتماعي در سينما 
گفت: بايد بتوانيد باند فساد را به نمايش بگذاريد 
كه در ايران ميسر نيست. در كارنامه برخي وزرا 
مي بينيم مواجهه با برخي از مس��ائل اجتماعي 
را بر نمي تابن��د. وقتي نمي تواني��د به صراحت 
پرونده فساد را نمايش دهيد، نمي توانيد عدالت 
اجتماعي را هم ترس��يم كنيد. حتي درباره يك 
سيستم فاس��د بانكي هم نمي ش��ود سخنراني 
كرد، چه رسد به سينما. فشارها از همه سو مانع 
انجام سخنراني مي ش��ود! وي ادامه داد: سينما 
نتوانسته مافياي كشور را به نمايش درآورد. اجازه 
نمي دهند سينماگر به مافياها نزديك شوند. اين 
يك اشكال س��ينماي ماس��ت كه در سينماي 
فرانسه، سينماي ايتاليا و امريكا وجود ندارد و به 

خوبي آن را نمايش مي دهد. 
   طبقه بورژوافيلم ارزشي را 

به سخره مي گيرد!
رئيس انديش��كده يقين افزود: امروز فسادها در 
تمام صن��وف وجود دارد و س��ينماگري كه غل و 
غش ندارد و درد جامعه را دارد، نمي تواند در اين 
حوزه فعاليت كند. اعتماد مردم به اكثر نهادها كم 
شده، اينجاست كه هنر فيلمساز مي تواند اعتماد 
را بازگرداند، اما اجازه نمي دهن��د. وي ادامه داد: 
اگر مجموعه تالش منتقدان و كارگردانان دلسوز 
نباش��د، واكنش ها را با آشوب هاي اجتماعي بايد 
پاسخ دهيم! اگر عدالت اجتماعي در سينما ديده 
نشود، ما شاهد بي اعتمادي بيشتري خواهيم بود. 
عباسي در تحليل س��خنان كارگردان »به وقت 
ش��ام« در اختتاميه جش��نواره فيلم فجر اظهار 
داشت: فساد نظام رسانه اي كشور باعث اعتراض 
حاتمي كيا شد، اين فساد صداي اهل فن را درآورد. 
وي افزود: ما شعار عدالتخواهي سر داديم و براي 
آن ش��هيد تقديم كرديم، با اين سيستم فساد را 

مي خواهيم نمايش دهيم اما طبقه بورژوا اينقدر 
وقاحت دارد كه وقتي فيلمي درباره سوريه ساخته 

مي شود آن را به سخره مي گيرد!
رئيس انديشكده يقين افزود: وقتي مباني اصلي 
سيستم بازرگاني تلويزيون ربوي است، توقع داريم 
در اين تلويزيون از فيلمي كه براي شهداي سوريه 
ساخته شده، خوب بگويند؟! بايد هم كارگردان در 
اختتاميه فرياد بزند و از اثري كه درباره مقاومت 

ساخته دفاع كند. 
    براي هيئت داوران متأسفم

وي در ادامه با اش��اره به موضوع فيلم سينمايي 
»التاري« اظهار داش��ت: وقتي در سال 83 اعالم 
كردم دختران ايراني را به دوبي قاچاق مي كنند، 
با من به شدت برخورد كردند. يا اكنون كه مستند 
»پول و پورن« ساخته شده، جريان روشنفكري 

مي گويد پول و پورن سفارشي است!
عباسي افزود: اكنون فيلمي درباره ترانزيت دختران 
به كشورهاي حاش��يه خليج فارس ساخته شده 
است، بعد عضو داوري مي گويد خشونت فيلم زياد 
بود! يا ديگري مي گويد فساد در خارج شكل گرفته 
است. چه شده كه منتقدان و فيلمسازان به سمت 
پيام فيلم رفتند و از تكنيك -كه سال ها به آن توجه 
داشتند- دور ش��دند؟ من براي داوران متأسفم! 
هيئت داوران چه پاسخي دارد؟ رئيس انديشكده 
يقين گفت: مأموريت س��يا اين است كه از دختر 
شيعه پول سازي كند، بعد در داخل اينگونه برخورد 
مي كنند! وي افزود: به عوامل و سازندگان فيلم هاي 
سوءتفاهم، به وقت شام و التاري تبريك مي گويم 
كه در مقابل س��ينماي برلين پس��ند ايستادند! 
دستتان را مي بوس��م و به ش��ما افتخار مي كنم. 
عباس��ي در پايان با اشاره به 40 س��الگي انقالب 
اسالمي گفت: مردم به رأس حاكميت اعتماد دارند 
اما اعتمادها به اليه هاي ديگر قوا مخدوش است و 
اگر مشكالت و فسادها به نمايش گذاشته نشود، 

شرايط سختي ايجاد مي شود.


