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     فرزين ماندگار
اكران ب�دون مميزي فيلم س�ينمايي اكس�يدان از س�وي 
س�ازمان س�ينمايي طي يك ماه اخير حواش�ي زي�ادي را 
ب�ه دنب�ال داش�ته اس�ت؛ فيلمي ك�ه ب�ا اعت�راض جامعه 
ارامن�ه و مس�يحيان كش�ور ني�ز مواج�ه ش�ده ب�ود. 
ح��اال و در حالي كه اي��ن فیلم روزه��اي پاياني اك��ران خود را 
سپري مي كند، سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس از سؤال 
نمايندگان اين كمیسیون از رئیس سازمان سینمايي پیرامون اين 
فیلم خبر داده و گفته: رئیس سازمان سینمايي به تقاضاي خود 
در كمیسیون فرهنگي براي ارائه گزارش عملكرد حاضر مي شود 
و سؤال اعضاي كمیسیون فرهنگي پیرامون حواشي »اكسیدان« 
خواهد بود. حجت االسالم آزاديخواه درباره حضور محمدمهدي 
حیدريان، رئیس س��ازمان سینمايي در كمیس��یون فرهنگي 
مجلس عنوان كرده: آقاي حیدريان را كمیسیون فرهنگي احضار 
نكرده است. رئیس سازمان سینمايي عالقه مند و متقاضي حضور 

در كمیس��یون فرهنگي بودند تا گزارش عملكرد بدهند، ما هم 
ايشان و آقاي علي مرادخاني، معاون هنري وزارت ارشاد را دعوت 

كرديم تا طبق تقاضاي خودشان گزارش عملكرد بدهند.
نماينده مردم مالير گفته: در اين جلسه يكي از مسائلي كه ما به 
عنوان اعضاي كمیسیون فرهنگي از آقاي حیدريان سؤال خواهیم 
كرد حواشي فیلم »اكسیدان« خواهد بود. كه حتماً ايشان پاسخي 
خواهند داشت و جمع بندي جلسه كمیسیون فرهنگي را بعد از 
دفاع آقاي حیدريان و توضیحات ايشان رسانه اي خواهیم كرد. 

وي درباره زمان برگزاري جلسه كمیسیون فرهنگي به اين اشاره 
كرده كه در برنامه كمیس��یون فرهنگي برگزاري اين جلسه در 

هفته جاري قرار گرفته اما هنوز قطعیت آن اعالم نشده است. 
 چندي پیش جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طي نامه اي 
به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، توقف اكران دو فیلم »اكسیدان« 
و »مادر قلب اتمي« را خواس��تار شدند. نايب رئیس مجلس شوراي 
اسالمي هم درباره »اكسیدان« گفته است: اكسیدان گرچه از نظر 
ايجاد نشاط در جامعه ما -كه سخت نیازمند آن است - توفیق داشته 
و سعي كرده مانند فیلم مارمولك جاذبه روحانیت را -كه البته اين 
بار شامل روحانیت مسیحیت نیز مي ش��ود- ترسیم كند اما برخي 
گفت و گوها و صحنه ها كه خالي از س��خافت نیس��ت و مي تواند در 
فرهنگ عمومي مردم تأثیر منفي داش��ته باش��د از ارزش اين فیلم 
كاسته است. به گزارش »جوان«، فیلم اكسیدان در كنار مشكالت 
محتوايي كه آن را به اثري نازل بدل مي كند، فیلمي است كه به لحاظ 
فرم و ساختار س��ینمايي از ضعف هاي جدي رنج مي برد و به لحاظ 

هنري ذائقه مخاطب سینما را تنزل مي دهد.

 سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس اعالم كرد  

سؤال كميسيون فرهنگي از رئيس سازمان سينمايي درباره اكسيدان
    محمدصادق عابديني

ب�راي حف�ظ ش�هر ي�زد ب�ه عن�وان مي�راث جهان�ي و 
ب�ه عن�وان ي�ك ش�هر الگ�و، در آين�ده ط�رح س�اخت 
بناه�اي خش�تي در اي�ن ش�هر آغ�از خواه�د ش�د. 
محمدحسن طالبیان، معاون میراث سازمان میراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي، روز گذش��ته در نشست خبري 
ثبت جهاني شهر يزد، ضمن تش��ريح فرآيند و نحوه ثبت اين 
شهر تاريخي در فهرست آثار جهاني، درباره برنامه هاي آتي كه 
قرار است در اين شهر اجرا شود نیز توضیح داد، از جمله طرح 
جايگزيني س��اختمان هاي بتني كه سنخیتي با بافت تاريخي 
شهر يزد ندارد. سازمان میراث فرهنگي به دنبال طرحي است 
كه طبق آن از اين پس در شهر يزد ساختمان هاي ساخته شده 
با خشت، جايگزين بناهاي ساخته شده با مصالحي مانند بتن 
خواهد شد. طالبیان در اين باره گفت: »در محله زرتشتیان سه 
ساختمان بتني داش��تیم. البته ارتفاع و تراكم در ساخت اين 
ساختمان ها رعايت شده بود، اما خشتي نبودند. نظام مهندسي 
كش��ور به خانه هاي خشتي پروانه س��اخت نمي دهد. در يكي 
دو سال گذش��ته تالش ش��ده كه از طريق رايزني با وزارت راه 
و همكاري بدنه دانشگاهي، مديران محلي و شهرداري، مركز 
تحقیقات مسكن را درگیر اين مس��ئله كنیم تا دستورالعملي 
براي ساخت خانه هاي خشتي و صدور پروانه ايجاد شود و ديگر 
شاهد س��اخت خانه هاي بتني در يزد نباشیم و تمام خانه ها با 
همان روش هاي قديمي و دانش س��نتي اما مقاوم و با رعايت 

مسائل مهندسي ساخته شوند.«

وي همچنین درباره حريم تاريخي شهر يزد، با اشاره به اينكه 
حريم ثبت ملي اين شهر 700 هكتار است، گفت: از اين میزان 

200 كیلومتر اصلي آن را براي ثبت جهاني انتخاب كرديم. 
معاون سازمان میراث فرهنگي هدف از ثبت  جهاني يزد را عالوه 
بر بحث حفاظت، ايجاد گفتماني ب��راي حفاظت عنوان كرد و 
گفت: چند روز گذشته مسئوالن شهرداري هفت هشت شهر 
تاريخي با من تماس گرفته ان��د و گفته اند كه ما اكنون متوجه 
شده ايم كه چه اشتباهاتي انجام داده ايم و شهرهاي تاريخي ما 
از بین رفته يا دچار مخاطره شده است. آنها اعالم مي كردند كه 
آمادگي دارند از اشتباهات گذشته برگردند. اينكه اين موضوع 
به گفتمان حفاظت در س��طح جامعه تبديل شود بسیار جاي 

خوشحالي دارد. 
طالبیان با اشاره به استقبال مردم يزد از ثبت تاريخي اين شهر، 
فرهنگ سازي ثبت خانه هاي تاريخي اين شهر را ستود و آن را 

يكي از عوامل حفظ بافت تاريخي اين شهر دانست.

تشريح چگونگي ثبت جهاني شهر بادگيرها  

بناهاي خشتي در يزد جايگزين ساختمان هاي بتني مي شود

    محمدصادق عابديني
فيل�م س�ينمايي »آوازهاي س�رزمين من« 
كه درب�اره داع�ش و مقاوم�ت در برابر اين 
گروه تروريستي س�اخته ش�ده است، بعد 
از حدود چهار س�ال از تولي�د آن، هنوز در 
كش�ورمان به نمايش درنيامده اس�ت. اين 
در حالي اس�ت كه ب�ر اس�اس پيش بيني و 
روش�ي كه در اين فيلم براي مقابله با داعش 
پيشنهاد شده است، امروز شاهد آن هستيم 
كه نيروهاي مردمي در عراق و سوريه در حال 
يكس�ره كردن كار داعش و ديگر گروه هاي 
تروريستي هستند. عباس رفاعي، كارگردان 
فيلم ضد داعش »آوازهاي سرزمين من« در 
گفت وگو ب�ا »جوان« علت اصل�ي به نمايش 
درنيام�دن آثار ض�د داعش را در س�ينماي 
ايران حضور قدرتمند س�كوالرها در بخش 
فرهنگي عنوان مي كند. گفت وگوي »جوان« 
ب�ا اي�ن كارگ�ردان را در ادام�ه مي خوانيد. 
»آوازهاي س�رزمين من« ب�ا وجود 
اينكه حضور موفقي در جشنواره هاي 
خارجي داش�ته هن�وز در اي�ران به 
نمايش عمومي درنيامده است. براي 
خوانندگان »ج�وان« كه اي�ن فيلم 
را نديده ان�د، درباره داس�تان فيلم 

توضيح دهيد؟
اين فیلم اولین فیلم سینمايي داستاني است كه در 
مورد داعش و حضور بیگانگان در سوريه ساخته 
شده اس��ت. زماني كه ما اين فیلم را در لبنان و 
سوريه ساختیم نیم بیش��تر سرزمین هاي عراق 
و سوريه تحت تس��لط داعش و ديگر گروه هاي 
تروريستي بود اما امروز مي بینیم كه كار داعش 
تقريباً تمام شده ولي هنوز نمي گذارند فیلم ديده 
شود. »آوازهاي س��رزمین من« داستان واقعي 
دارد كه ابتدا خبرنگار برون مرزي صداوسیما آن 
را براي من تعريف كرد و ماجراي يك عروس��ي 
در روستايي در سوريه بود كه با حمله داعش به 
آن روستا همه زنان از جمله عروس به اسارت در 
مي آيند. در اين فیلم نشان داده شده كه اگر مانند 
مردمان اين روستا در برابر حمله داعش مقاومت 
شود، اين گروه تروريستي قادر به تسخیر و تسلط 

بر سرزمین ها نیست. 
غير از موضوع مقاومت به چه مسائلي 

در اين فيلم پرداخته شده است؟
موض��وع مهم ديگ��ر پرداختن ب��ه تفاوت ها و 

اختالف ه��ا میان گ��روه تروريس��تي داعش و 
گروه تروريس��تي النصره بود. درس��ت اس��ت 
اين دو گروه دس��ت به قتل عام مردم س��وريه 
زدند ام��ا با ه��م اختالف هاي زي��ادي دارند و 
براي مردمي ك��ه اخب��ار را از تلويزيون دنبال 
مي كنند، دانس��تن اين مطالب باعث مي شود 
پیش زمینه ذهني از حوادث داش��ته باشند و 
بهتر به نقش ائتالف تحت رهب��ري امريكا در 
كمك به تروريست هاي سوريه پي ببرند. براي 
ساخت فیلم به ديدار س��یدجواد نصر اهلل، پسر 
سیدحسن نصراهلل و مسئول فرهنگي حزب اهلل 
لبنان رفتم، به موضوع مهمي اشاره كرد كه در 
فیلم آن را گنجاندم و آن اين بود كه اگر مردم 
از برابر داعش ف��رار نكنند، داع��ش نمي تواند 
پیشروي كند. نگاه كنید، اين گروه تروريستي 
از اعمال جنايتكارانه اش فیلم و تصوير مي گیرد 
و براي ارعاب و وحش��ت آفريني در میان مردم 
منتشر مي كند. با اين كار انگیزه دفاع را از مردم 
مي گیرد. من مي خواستم فیلمي بسازم كه در 
آن نشان دهم هرجا مردم مقاومت كنند در برابر 

هر نیروي متجاوزي پیروز مي شوند. 
اما فيلم تان تا ام�روز در ايران اكران 

عمومي نشده است، چرا؟
همان سال كه فیلم را ساختیم براي نمايندگان 
مجلس اكران خصوصي گذاشتیم. اكران خصوصي 
ديگري هم براي مسئوالن گذاشتیم. هر دو گروه 
متفق القول بودند كه اين فیلم باي��د در ايران به 
نمايش درآيد. فیلم در دو نسخه دوبله فارسي و 
دوبله عربي براي نمايش در ايران و كش��ور هاي 
عربي تهیه شده ولي دس��ت هاي پنهاني دركار 
بودند كه نگذاشته اند تا امروز اين فیلم ديده شود. 
نه تنها به اين فیلم بلكه به فیلم »امپراتوري جهنم« 
ساخته پرويز شیخ طادي نیز كه به داعش پرداخته 
بود هم اجازه ديده شدن ندادند. آن فیلم را حتي 

از جشنواره فیلم فجر بیرون كردند. 
ب�ه عنوان كارگ�ردان س�ينما و يك 
فعال حوزه فرهنگ و هنر، دليل اين 

اتفاقات را در چه چيز مي بينيد؟
من احس��اس مي كنم با وجود اينكه ما مديران 
سینمايي خوبي داريم اما در بعضي جاها همسو با 
بیگانگان عمل مي كنند، همسو با بیگانگان فیلم 
مي سازند و در جش��نواره كن نمايش مي دهند 
و همس��و با بیگانگان نمي گذارند فیلم هايي كه 
درباره داعش ساخته شده، ديده شود. حتي من 

از صداوسیما و رسانه ملي گاليه دارم كه چرا آنها 
هم در اين باره كم كاري مي كنند. باعث تعجب 
است كه در كش��وري كه بیش��ترين قربانیان 
ترور را دارد، مدعي مب��ارزه با ظلم و حمايت از 
مظلومان است، هر كجاي عالم كه ظلمي باشد 
نداي مظلوم را مي شنود و به كمكش مي شتابد، 
انقالبش اسالمي اس��ت و تنها كش��ور با نظام 
شیعي در جهان است، بخش فرهنگي در دست 

سكوالر ها است!
باالخره بايد دليلي براي نمايش ندادن 
فيلمي مانند » آوازهاي سرزمين من« 

بيان كرده باشند؟!
وقتي گفتند فیلم »فصل فراموش��ي فريبا« را 
تحريم مي كنی��م، متوجه دلیل تحريم ش��ان 
نش��دم، براي »آوازهاي س��رزمین م��ن« نیز 
همین طور، دلیلي نگفته ان��د. ولي هرجا رفتیم 
با در بسته روبه رو شديم. اگر ما مديران فرهنگي 
باهوش و زرنگي داش��تیم، اين فیلم را به همه 
سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور مي دادند 
و مي گفتند میان م��ردم توزيع كنی��د تا همه 
دنیا ببینند كه ايران در كنار مقابله سیاس��ي، 
اجتماعي، اقتصادي و نظامي با تروريست ها در 
حوزه فرهنگي هم به جنگ با آنها مي پردازد و 
در صف اول ظلم ستیزي قرار دارد. زماني مقام 
معظم رهب��ري گفتند درباره فلس��طین فیلم 
بسازيد، مردمي كه هنوز كلید در خانه هاي شان 
در دست شان هس��ت و س��ند خانه هايي را كه 
اس��رائیلي ها غص��ب كرده اند، نگه داش��ته اند. 
آن زمان فیلم »بیگانگان« را س��اختم. يكي از 
مسئوالن وقت بعد از ديدن »بیگانگان« گفت 
اين فیلم از بهترين فیلم هايي اس��ت كه درباره 
فلسطین ساخته شده است ولي آن فیلم هرگز 

اجازه اكران نگرفت. 
شما معتقديد يك جريان مانع نمايش 
آثار همس�و با اهداف فرهنگي نظام 

است؟
از ابتداي انقالب تا امروز م��ا در بخش فرهنگ 
با نوعي بدس��لیقگي روبه رو هس��تیم. در طول 
اين سال ها چند فیلم درباره انقالب شكوهمند 
اسالمي مردم ايران ساخته شده كه بتوانیم آن 
را به دنیا نشان دهیم؟ يا چند فیلم درباره رهبر 
كبیر انقالب اسالمي امام خمیني )ره( ساخته 
ش��ده كه بتوان آن را به دنیا نشان داد؟ در همه 

زمینه هاي فرهنگي قصور داريم. 
چكار كني�م كه اين بدس�ليقگي كه 
گفتيد يك جا قطع شود و ديگر ادامه 

پيدا نكند؟
به نظرم نیازمند عزم ملي هس��تیم، فشار مردم 
از پايی��ن و همراهي رهبران از ب��اال. وقتي خود 
حضرت آقا از وضعیت فرهنگي راضي نیس��تند 
و به صراحت آن را بیان مي كنن��د، حداقل بايد 
شاهد عكس العمل و تغییرات در سطح مديران 
میاني باش��یم، ولي هیچ اتفاقي نمي افتد. فرقي 
نمي كن��د دولت اصالح طلب س��ر كار باش��د يا 
اصولگرا، وزرا مي آيند و مي روند اما مديران میاني 
كه تصمیم گیران اصلي هس��تند سرجاي شان 
باقي اند. تا زماني كه اين وضع ادامه داشته باشد، 
تغییر سخت است. به نظرم بخش فرهنگي كشور 

از مديران میاني اش آسیب جدي ديده است.

حداد عادل: 
 گلستان سعدي 800 سال 

مورد توجه فارسي آموزان بوده است 
دكتر غالمعلي حداد عادل، رئيس بنياد س�عدي در ديدار از 
كالس هاي فارسي آموزي دانشگاه عالمه، از كتاب گلستان 
سعدي به عنوان منبع درس�ي فارسي آموزي ستايش كرد. 
حداد عادل در جم��ع فارس��ي آموزان خارجي گف��ت: حدود 
800 سال از نگارش گلس��تان مي گذرد و در اين مدت، همواره 
مورد توجه تمامي فارس��ي آموزان و افرادي كه مي خواس��تند 
فارسي را ياد بگیرند، بوده اس��ت. رئیس بنیاد سعدي در ادامه 
توضیح داد: اي��ن كتاب در كنار ويژگي هاي بس��یارش، تنوع و 
جاذبه دارد. همچنین تركیب ش��عر و نثر و آموزنده بودن آن از 
ديگر نكات مهم اين اثر ادبي اس��ت. گلستان سعدي تصويري، 
ادبي و زيباست و ظاهرا اولین كتاب فارسي است كه 400 سال 

پیش به زبان هاي اروپايي ترجمه شده است.
 دكتر حسین س��لیمي، رئیس دانش��گاه عالمه طباطبايي نیز 
حضور زبان آم��وزان را گرامي دانس��ت و ابراز امی��دواري كرد 
اين فارس��ي آموزان نهايت بهره را از اين دوره آموزش��ي ببرند. 
كالس هاي آموزشي هش��تاد و چهارمین دوره دانش افزايي از 
13 تیرماه آغاز ش��ده و به مدت يك ماه هر روز صبح تا ظهر، از 
شنبه تا چهارشنبه برگزار مي شود و بر اساس چهار مهارت زباني 
براي  فارسي آموزان در شش سطح »مقدماتي«، »پیش میاني«، 
»میاني«، »فوق میاني«، »پیشرفته« و »تربیت مدرس« تدوين 

و برنامه ريزي شده است.    
----------------------------------------------

بحرالعلوم تأكيد كرد
تربيت 10 ميليون حافظ قرآن شدني است

حافظ كل قرآن كريم، اراده عمومي مردم را براي رسيدن به 
نقطه مطلوب و موردنظر رهبر معظم انقالب در زمينه تربيت 
حافظ قرآن ضروري برش�مرد و نس�بت ب�ه آن تأكيد كرد. 
محمدمهدي بحرالعل��وم، حافظ كل قرآن كري��م و مدير مركز 
امور قرآني وزارت بهداش��ت، درمان و علوم پزشكي روز گذشته 
در برنامه تلويزيوني رصد حضور يافت و به پرس��ش هاي مجري 
اين برنامه پاس��خ داد. بحرالعلوم در خصوص اين س��ؤال كه آيا 
زيرس��اخت هايي كه براي موضوع حفظ قرآن پیش بیني شده 
است، زمینه تحقق مطالبات رهبر انقالب در اين زمینه را فراهم 
خواهد كرد يا خیر، گفت: تا رسیدن به اهداف رهبر معظم انقالب، 
فاصله زيادي داريم اّما آنچه مورد توجه است اينكه، انقالب مان 
نشان داد خواستن، توانستن است و هرجايي مردم در زمینه هاي 
نظامي، اجتماعي و ... ورود پیدا كردند موفق شدند، نمونه آن نیز 

پیروزي انقالب شكوهمند اسالمي است. 
وي با بیان اينكه در رابطه با موضوع حفظ قرآن تحقق و تحرك 
جدي مشاهده نمي شود، افزود: علتش اين است كه مردم جديت 

به خرج نمي دهند.

    خبر

كارگردان فيلم ضد داعش»آوازهاي سرزمين من« در گفت و گو با »جوان«: 

 بخش فرهنگ نظام اسالمي مان 
دست سكوالر ها است

 بررسي ديدگاه متفكران غربي
نسبت به پيامبر اعظم در »خاتم عشق«

چاپ نخس�ت كت�اب »خاتم عش�ق« تأليف س�يد مجيد 
پورطباطبايي كه س�ير تطور آراي خاورشناسان و غربيان 
درباره پيامبر اعظم)ص( را بررس�ي مي كند، منتش�ر شد. 
مؤلف »خاتم عش��ق« كوش��یده ب��ا مطالعه هر آنچ��ه از قلم 
خاورشناسان و متفكران غربي درباره حیات رسول  اعظم)ص( 
به طبع رسیده و به فارسي برگردانده ش��ده و پاره اي از آنچه 
ترجمه نشده اما به  نقل از نوشته هاي ديگر محققان در دسترس 
بوده، مرور كاملي بر روند تحول ديدگاه ها داش��ته باشد و در 

موارد الزم نقد مستدل كند. 
يكي از نكات قابل تأمل »خاتم عش��ق« اين اس��ت كه با سه 
كتاب ديگر به نام هاي دوران اول زندگي حضرت رسالت )ص(: 
از تولد تا هج��رت، دوران آخر زندگي رس��ول اهلل: از هجرت تا 
غدير و فقدان حضرت رسالت )ص(: جانشیني و رحلت، دنبال 
خواهد شد. اين اثر در سه بخش نوشته شده است. بخش اول 
خاورشناسي، دوره هاي خاورشناسي و روش هاي خاورشناسان 

را مورد بررسي قرار مي دهد. 
بخش دوم كتاب با عنوان تطور آراي خاورشناس��ان و غربیان 
درباره پیامبر اعظم)ص( تا پايان قرن نوزدهم میالدي نگاشته 
شده كه در آن پیشینه مطالعات غربیان درباره رسول خدا )ص(، 
تصوير رس��ول اهلل )ص( در قرون وسطا، محمد )ص( در اروپاي 
پس از رنسانس، ذهنیت انديش��ه گران قرن نوزدهم میالدي 

درباره رسول اهلل)ص( و غیره مورد ارزيابي قرار مي گیرد. 
در بخش سوم كتاب از تكريم تا تحريف آشكار؛ محمد )ص( در 
قرن 20میالدي سخن گفته و آراي انديشمندان و خاورشناسان 

اين دوره مورد نقد و بررسي قرار مي گیرد. 
چاپ نخست كتاب در يك هزار و 400 صفحه از سوي انتشارات 

سروش در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.

حكمت 47
    

ِتِه َو ِصْدُقُه  ُجِل َعَلی َق�ْدِر ِهمَّ  َقْدُر الرَّ
َعَلی َقْدِر ُمُروَءتِِه َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر 

ُتُه َعَلی َقْدِر َغْيَرتِِه . أَنََفِتِه َو ِعفَّ
  ارزش مرد به اندازة همت اوست  و راستگويى 
او به می��زان جوانمردى اش  و ش��جاعت او 
به قدر ننگى است كه احس��اس مى كند  و 

پاكدامنى او به اندازة غیرت اوست .

    دریچه

مدير شبكه نسيم:  

»دورهمي« تا پايان سال 96 ادامه پيدا مي كند
محمد احساني، مدير شبكه نسيم از ادامه توليد برنامه دورهمي در شبكه نسيم 

تا پايان امسال خبر داد. 
محمد احساني كه به عنوان مهمان در برنامه تلويزيوني »فرمول يك« حضور داشت، 
درباره برنامه پرمخاطب دورهمي با اج��راي مهران مديري گفت: برنامه »دورهمي« 
تا اواخر مرداد پخش مي شود و بعد از آن سعي مي كنیم گلچیني از برنامه ها را پخش 
كنیم. همچنین موزه دورهمي كه ش��امل هداياي مهمانان برنامه است، نیز در قالب 
خیريه به فعالیت خود ادامه مي دهد. احساني ادامه داد: »دورهمي« تا پايان سال 96 
در شبكه نسیم ادامه پیدا مي كند. قرار است بعد از محرم و صفر آقاي مديري ساخت 
اين برنامه را در شبكه نسیم ادامه بدهد اما هنوز براي سال 97 تصمیمي گرفته نشده 
است. مدير شبكه نسیم درباره ديگر برنامه پرمخاطب اين شبكه نیز گفت: »خندوانه« 
تا پايان تابستان ادامه دارد و بعد از آن وارد فاز استراحت مي شود و فصل پنجم آن در 

زمستان روانه آنتن خواهد شد. 
وي درباره برنامه هاي جديد توضیح داد: چند برنامه جديد در تابستان داريم كه بخشي 
از آنها شروع ش��ده و پخش برخي ديگر در مرداد آغاز مي ش��ود. »وقتشه« برنامه اي 
درباره مقدمات و مراحل ازدواج است، بخشي از آن از سوي كامران تفتي اجرا مي شود 
و پیش بیني مي كنیم جذاب شود. احساني تأكید كرد: »دلويزيون« برنامه تركیبي و 
در قالب جنگ است كه از جمله برنامه هاي جديد ما است. مستند مسابقه »خانه ما« 
مسابقه اي خانوادگي است كه در آن بحث مديريت مصرف و درآمد خانواده از اهداف 
پنهان اين برنامه است كه كار جذابي است. برنامه »كتاب باز« ديگر برنامه جديد ما 
است كه براي ترويج كتابخواني و فرهنگ مطالعه پخش مي شود و تأثیرگذار است. به 

هر حال يكي از راه هاي خوب گذران وقت در تابستان كتابخواني است.

   جواد محرمي
 وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي كه سلف وي علي جنتي 
دو س�ال پيش فيل�م روي پ�رده رس�تاخيز را ب�ه طور 
غيرقانون�ي توقيف و از پ�رده پايين كش�يد، مي گويد: 
»ما مي خواس�تيم يك ب�ار براي هميش�ه اي�ن مفهوم 
توقيف را از اذهان پاك كنيم. فيل�م يا مجوز مي گيرد يا 
نمي گيرد. اكثريت قريب به اتفاق فيلم ها مجوز مي گيرند 
و بقيه نيز ك�ه نمي گيرند بايد اصالح�ات را اجرا كنند.«
به نظر مي رسد س��خنان صالحي امیري را درباره اينكه 
نبايد از واژه توقیف براي فیلم ها استفاده كرد، بايد نوعي 
بازي با الفاظ محسوب كرد. واقعاً چقدر مهم است كه مثاًل 
درباره اثري كه حداقل هاي استاندارد براي اكران عمومي 
را رعايت نكرده و به طور طبیعي امكان اكران آن وجود 
ندارد از لفظ فیلم توقیفي استفاده كنیم يا مثاًل بگويیم 
فیلم راه نیافته به اكران يا فیلم پش��ت اكران مانده يا هر 
كلمه يا عبارت ديگري. وزير ارشاد در اين باره مي گويد: 
»درباره يكي از فیلم ها تهیه كننده و كارگردان تمايلي به 
اصالح ندارند به همین دلیل به نظر ما اين فیلم قابلیت 
اكران نیز نخواهد داش��ت.« وي توضیح نمي دهد كه به 
جاي توقیف براي فیلمي ك��ه تهیه كننده و كارگردانش 
تمايلي براي اصالح آن ندارند از چه عبارت يا لفظي بايد 

استفاده كرد. 
وزير ارشاد با اشاره به برخي حواش��ي فیلم ها مي گويد: »ما 
به جاي قضاوت عجوالنه باي��د كار را به نظام هاي تخصصي 
بس��پاريم. « گويي كه تا به حال مثاًل ش��وراي صدور پروانه 
ساخت و نمايش از افراد كارشناس استفاده نكرده است. در 
واقع اين سخنان وزير به نوعي توهین به شوراهايي به شمار 
مي رود كه زير نظر مستقیم دولت در حال فعالیت هستند 
و اعض��اي آن هم هم��واره از فعاالن و چهره هاي ش��اخص 

سینمايي كشور به شمار مي روند. 
وزير ارش��اد در اين باره مي افزايد: »حوزه سینمايي از يك 
نظام استاندارد برخوردار است و مطابق آن عمل مي كند و به 
همه مالحظات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنجارهاي 
الزم توجه مي كند و چنانچه چالشي در اين خصوص باشد 
بايد گزارش كنند و بر اساس آن در همان شورا بايد مجدداً 

به تصمیم برسد.«
صالحي امیري از بايدهايي سخن مي گويد كه در حال حاضر 
و نیز پیش از اين س��اختارهاي آن وجود داشته است. البته 
اينكه هیچ فیلمي در سینماي ايران نبايد به مرحله توقیف 
برسد موضوعي است كه ضیاء الدين دري، عضو سابق شوراي 
پروانه نمايش چند روز پیش درباره آن س��خن گفته بود و 

الزام اصلي آن را نیز ش��فاف شدن چارچوب هاي ممیزي از 
سوي سازمان سینمايي دانسته بود: »امروز در آستانه پايان 
چهارمین دهه از عمر انقالب ش��ايد زمان آن فرارسیده تا 
از طريق برگزارى س��مینارهاى كام��اًل تخصصى با حضور 
كارشناس��ان امور اجتماعى و آفرينندگان آث��ار هنرى، از 
طريق تعامل سازنده و به دور از مناقشات سیاسى مرزهاى 
ممیزى جديد و همس��و با ضرورت هاى زم��ان و موقعیت 
ويژه كشور در منطقه حساس و آشوب زده خاورمیانه مورد 
ارزيابى قرار گرفته و مشخص شود كه اين مهم مي تواند پس 
از شروع به كار دولت دوازدهم در دس��تور كار قرار گیرد و 
رابطه تولید كنندگان آثار فرهنگى با متولیان دولتى را بهبود 
بیشتر بخشد. سانس��ور آثار هنرى از هر نوع هرگز مطلوب 
طبع هنرمندان نبوده و نیس��ت، هر چند مي دانیم كه همه 
جوامع متناسب با فرهنگ مس��لط بر آنها نوعى از ممیزى 
را اعمال مي دارند و همواره عده اى نس��بت به اين موضوع 

معترض بوده يا  هستند.«
حاال و تنه��ا چند روز پ��س از نامه دري به رئیس س��ازمان 
سینمايي، وزير ارشاد باز هم ترجیح داده سیاست غیرشفاف 

بازي با كلمات را ادامه دهد. 
صالحي امیري در سخنان ديروز خود به اين اشاره كرده كه: 
»در فرآيند مجوز فیلم ها نه وزير و نه رئیس سازمان سینمايي 
و نه هیچ س��ازمان ديگر مداخله ندارد بلكه در روند قانوني 
خودش بررسي مي ش��ود. ما در دولت آقاي روحاني گفتیم 
كه گوش شنوايي داريم و معتقد هستیم كه حتماً بايد نقد را 
بشنويم و به آن پاسخ دهیم و همچنین بايد حساسیت الزم 
نسبت به حساسیت هاي ديني داشته باشیم و فیلم ها حتماً 

بايد ارزش هاي ديني و اخالقي را تبلیغ كنند.«
 اينكه كلي گويي هاي وزير ارش��اد منجر به ش��فاف ش��دن 
ممیزي در سینماي ايران خواهد شد يا خیر موضوعي است 
كه ظاهراً احتیاج به صبر ايوب دارد. يادمان نرود كه رئیس 
سازمان س��ینمايي نیز در ابتداي روي كار آمدنش از لزوم 

تحول ساختاري سخن گفته بود.

بازي بی معنی وزير ارشاد با واژه توقيف فيلم

    رسانه


