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  وحيد مهري
سيدمسعود ش�جاعي طباطبايي فعاليت هاي مركز هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري را تشريح كرد و از راه اندازي اكسپوي حوزه 
هنري در سطح بين الملل خبر داد همچنين از تابلوي نقاشي  شده 
اثر مش�هور روح االمين درباره ش�هيد حججي رونمايي شد. 
نشست خبري تشريح فعالیت هاي مركز هنرهاي تجسمي با حضور 
سیدمسعود شجاعي طباطبايي روز گذشته در حوزه هنري برگزار 
ش��د. وي در ابتداي اين نشست اظهار داش��ت: انتشارات، احیاي 
فضاي مجازي، تولید آثار، كارگاه هاي آموزش��ي، نشس��ت هاي 
تخصصي، جشنواره ها، فضاي نمايشگاهي و ساخت مستند از جمله 
بخش هايي اس��ت كه راجع به آن صحبت خواهیم كرد. شجاعي 
گفت: در حوزه انتشارات، چاپ مجله »هور« را پیگیر هستیم كه 
از آخر مهر ماه به شكل دوهفته  عرضه مي شود. هور مخفف »هنر و 
رسانه«  است. اين نشريه عالوه بر نسخه فیزيكي به صورت نسخه 
الكترونیكي هم منتشر خواهد شد. از ويژگي هاي هور مي توان به 
درج باركد آثار به صورت QR اشاره كرد تا توسط آن بتوان محتواي 

بیشتري به مخاطبان عرضه كرد. در راستاي تمركززدايي، در هر 
شماره هم دو هنرمند شهرستاني معرفي خواهند شد. وي درباره 
ديگر فعالیت هاي مجازي اظهار داشت: پیگیر اين هستیم كه برخي 
كارگاه ها مانند كارگاه آقاي روح االمین با عنوان »شروع تا پايان يك 
تابلوي نقاشي« به صورت آنالين برگزار شود. كارگاه هاي آموزشي 
ديگري را  هم با حضور اس��اتیدي همچون نیرومند، نجابتي و ... 

برگزار خواهیم كرد. 
شجاعي افزود: براي سرداران شهید و شهداي مدافع حرم برنامه هاي 
ويژه اي تدارك ديده ايم كه در قالب هاي مختلف نظیر س��رديس 
و نقاش��ي ديواري نمود خواهد داش��ت. اثر بس��یار زيباي حسن 
روح االمین نیز درباره شهید حججي، توسط امیربهادر شاهرخي با 
تكنیك رنگ روغن با اندازه ۲۲۰ در ۱۱8 سانتي متر كشیده شده 
كه پس از نشست اين تابلو رونمايي مي شود. در هفته هاي بعد از آثار 
حمید قديريان و محمدعلي نادري و ... پرده برداري خواهد شد. مدير 
مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري خاطرنشان كرد: اولويت جدي 
ما براي سال بعد و چهلمین س��ال پیروزي انقالب اسالمي، تولید 
تنديس و سرديس و ... مرتبط با چهره هاي انقالبي است. همچنین 
امیدواريم در چهلمین سال انقالب فضاي ال شكل كنار تاالر انديشه 
به يك نمايشگاه بزرگ تبديل شود. مدير مركز هنرهاي تجسمي 
حوزه هنري خاطرنشان كرد: در دوران قبلي اتفاقات ناخوشايندي 
رخ داد و برخي اساتید بزرگ مانند حمید عجمي و مصطفي گودرزي 
ارتباط شان با حوزه قطع شد، تالش داريم ضمن حفظ شأن و جايگاه 
اين اساتید، بار ديگر در خدمت اين بزرگواران باشیم. وي در پايان 
اين نشست گفت: در تالش هستیم به مقوله اكسپو ورود كنیم كه 

احتماالً نام آن »اكسپوي حوزه هنري« خواهد بود. 

مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري خبر داد
رونمايي از تابلوي مشهور شهيد حججي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش: 
مسير عشق مي تواند بسياري از مخاطبان را به سينماي ايران دلگرم كند

  محمدصادق عابديني
سيدعباس صالحي روز گذش�ته و با رأي 
قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي 
دولت دوازده�م انتخاب ش�د. صالحي با 
رأي اعتماد مجلس س�ومين وزير ارشاد 
در كابينه حسن روحاني است و از ابتداي 
فعاليت دولت دوازدهم سكاندار فرهنگ 
و هن�ر خواه�د ب�ود؛ وزيري كه س�ال ها 
اس�ت در ح�وزه فرهنگ فعالي�ت دارد و 
چهار س�ال گذش�ته را به عن�وان معاون 
وزير و چند روزي را در س�مت سرپرست 
وزارتخانه پشت سر گذاشته است، امروز 
و با سنگين تر ش�دن مسئوليت اين مدير 
فرهنگ�ي، هنرمن�دان و اهال�ي فرهنگ 
انتظارات بيشتري از سيدعباس صالحي 
دارند. برخي از اين انتظارات در گفت وگوي 
هنرمندان با »جوان« مطرح ش�ده است. 
  با ن�گاه سياس�ي به فرهن�گ و هنر 

نگاه نكند
كوروش زارعي، بازيگر، نويسنده و كارگردان 
تئاتر، در گفت وگو با »جوان« درباره انتظارات 
هنرمندان تئاتر از وزير ارشاد مي گويد: وزير 
ارشاد درست است كه در نگاه كالن بخشي از 
دولت است و دولت دستگاهي سیاسي است، 
اما بايد كاري كند كه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي از سیاسي كاري دور باشد. متأسفانه 
ما در دو وزير قبلي و به خصوص در دوره آقاي 
صالحي امیري ش��اهد آن بوديم كه به آنچه 
پرداخته نمي ش��د، فرهنگ ب��ود و گفتمان 
سیاس��ي در وزارتخانه جاري بود. وزير وقت 
همه چی��ز را از نگاه سیاس��ت مي ديد. وزير 
ارش��اد بايد نش��ان دهد كه فرهن��گ و هنر 
براي��ش در اولويت اس��ت و وزارتخانه را كه 
زماني جوالن��گاه چهره هاي سیاس��ي بود، 
دوباره به چه��ره  فرهنگي اش بازگرداند. اين 
خواس��ته بس��یاري از هنرمندان اس��ت كه 
معتقدند س��احت فرهنگ و هن��ر را بايد از 
سیاس��ت جدا كرد. اگر اين كار اتفاق افتاد، 
مي شود امید داشت در دستگاه فرهنگي مان 

رخداد هاي خوبي به وقوع بپیوندد. 
زارعي مي افزايد: در تئاتر نیز خواس��ته ما از 
وزير ارشاد اين است كه مهدي شفیعي را در 
اداره كل هنرهاي نمايشي حفظ كند. شفیعي 
توانسته وفاق خوبي در میان هنرمندان تئاتر 
ايجاد كند و به نظر استمرار حضور وي بهتر از 

آن است كه شخص جديدي بیايد و بخواهد 
كار را در دست گیرد. 

  سينما، اس�تخري كه 35 سال است 
آبش لجن شده 

عباس رافع��ي، كارگردان س��ینماي ايران، 
درب��اره خواس��ته هاي س��ینماگران از وزير 
ارشاد به »جوان« مي گويد: شايد سینماگران 
منتظ��ر ي��ك اص��الح در نظام س��ینمايي 
جمهوري اس��المي باش��ند اما من معتقدم 
ديگر با اين وضع س��ینماي اي��ران، اصالح 
تغیی��ري را در اوضاع ايج��اد نمي كند چون 
در اين ش��رايط وضعیت س��ینما نه مطلوب 
تماشاگران اس��ت نه مطلوب متدينین و نه 
مطلوب حكومت اسالمي. سینماي ايران نیاز 
به انقالب دارد. وضعیت سینماي ايران شبیه 
استخري است كه بیش از 35 سال است آب 
در آن مانده و اكنون لجن گرفته شده است. 
نمي ش��ود با ريختن يك يا چند س��طل آب 
در اين اس��تخر بگويیم كه آبش پاك ش��ده 
است. بايد به فكر تعويض آب استخر باشیم. 
سال هاي سال است كه وزراي مختلف زمام 
امور فرهنگ را در اختی��ار مي گیرند كه هر 
كدام هم در ابتداي كارش��ان نیات خوب و 
برنامه هاي خوبي براي تغییر اوضاع داشتند 
و فكر مي كردند كه س��كان فرهنگ و هنر را 
در دس��ت گرفته اند، فارغ از اينكه سكان در 
دست ديگران است و آنها هستند كه مسیر را 
مشخص مي كنند. به ساختار وزارتخانه نگاه 
كنید، چه وزير فرهنگ و ارشاد اصالح طلب 
باشد، چه اصولگرا، چه راست باشد چه چپ، 
چند نفر هستند كه به آنها مشاوره مي دهد. 
آنها س��ال ها اس��ت كه فرمان را در دس��ت 
گرفته اند و در وزارتخانه جا خوش كرده اند. 
همین اتفاق در صداوسیما هم مي افتد. مردم 
تصور مي كنند كه رئیس صداوسیما كه عوض 

شد، همه چیز عوض مي شود، در صورتي كه 
رئیس جديد ه��م بايد با همان برنامه س��از 
و تهیه كننده كه در زم��ان رئیس قبلي كار 
مي ك��رده، كار كند و در بر همان پاش��نه اي 
كه پیش از آن مي گش��ته، مي گردد. خیلي 
نبايد انتظار داشت اتفاقات فرهنگي رخ دهد. 
ما كساني را داريم كه در همه دولت ها رانت 
گرفته اند و فیلم ساخته اند. آن نورچشمي ها 
همیش��ه بوده اند و هستند. كس��اني كه به 
عنوان مشاور وزير هستند به وي مي گويند 
چكار كن و تا اين روش ادامه دارد نمي شود 
مسیر رودخانه را عوض كرد. زماني يك وزير 
ارشاد از بسته شدن خانه سینما حمايت كرد، 
گفتند آي سینما از بین رفت، يك وزير ارشاد 
هم آمد دستور داد خانه سینما باز شود، باز 
داد زدند آي سینما از دست رفت و وزير كاري 
براي س��ینما نكرد، در عمل مي بینیم آنها با 
تصمیمات وزرا هم كاري ندارند. آقاي عباس 
صالحي بايد اي��ن موارد را آسیب شناس��ي 
كند و ببیند چرا سینما به اين روز افتاده كه 
تهیه كننده اش مي نالد، كارگردانش مي نالد، 
رئیس جمهورش مي نالد و رهبر انقالب هم از 

آن گاليه دارند. 
  وزارت ارش�اد از آثار نويس�ندگان 

حمايت كند
جعفر ش��یرعلي نیا، پژوهش��گر و نويسنده 
نی��ز در گفت وگو با »جوان« خواس��ته هاي 
نويس��ندگان از وزير جديد فرهنگ و ارشاد 
اس��المي را اين گونه بی��ان مي كن��د: وزير 
ارش��اد بايد كمك كند مباح��ث صنفي در 
میان نويس��ندگان و ارتباط ه��اي صنفي به 
وجود آيد. با اين كار مي شود انجام كارهاي 
مش��ترك و پیگیري امور صنف��ي را تقويت 
كرد. متأس��فانه اكنون نويس��ندگان رابطه 
خوبي با هم ندارند. وزارت ارش��اد مي تواند 
به جاي حمايت از برخي افراد و مؤسس��ات، 
حمايتش را به س��مت آثار ببرد و اگر كسي 
اثري را تولید كرد به وي كمك شود. اكنون 
كمك هاي��ي در زمان ن��گارش مي كنند كه 
در نهايت هم تأثیر زي��ادي نمي گذارد ولي 
مي توانند بع��د از تكمیل اثر ب��راي كارهاي 
انتش��ار و ترجمه اين حمايت را قرار دهند. 
حمايت ارش��اد مي تواند وضعیت حوزه نشر 
در فضاي بین المللي را از فالكت فعلي بیرون 
بیاورد. بحث ارتباط با نهاد كتابخانه و خريد 
كتاب براي كتابخانه هاي شهرستان ها را بايد 

جدي بگیرند. 
اكنون بسیاري از آثار مرجع در كتابخانه هاي 
شهرس��تان ها وجود ندارد و نی��از به تقويت 
اين كتابخانه ها داريم. همچنین بايد جلوي 
خريد هاي س��لیقه اي را بگیرند و نگذارند با 
برخورد هاي س��لیقه اي كتابخانه ها تضعیف 
ش��وند. وزير ارش��اد بايد بحث آم��وزش را 
پیگی��ري كند. ما در كش��ور اس��تعدادهاي 
زيادي داريم كه مي توان با آموزش درس��ت 
نويسندگي اين استعدادها را كشف كرد، به 
خصوص در شهرستان ها كه فضاي نوشتن 

محدود تر است. 
»جوان« در روزهاي آينده ب��ا ديگر فعاالن 
حوزه فرهنگ و هنر درباره انتظارات شان از 

وزير ارشاد گفت وگو خواهد كرد. 

اهالي فرهنگ و هنر در گفت وگو با »جوان« انتظارات شان از وزير ارشاد را گفتند

آب استخر لجن گرفته سينما را عوض كنيد

ايرانگردي »برنا« از هفته آينده
 دوربي�ن گ�روه س�ازنده س�ريال »برن�ا«، ب�ه هم�راه 
محمود رض�ا قديريان ش�خصيت محوري اين س�ريال، 
مختل�ف  شهرس�تان هاي  گردش�گري  مناط�ق  از 
تصويربرداري مي كنند تا شاهد سختكوشي تالشگراني 
باش�ند كه س�ربازان اقتص�ادي اين م�رز بوم هس�تند. 
»برنا« يك س��ريال در ژانر اجتماعي اس��ت و عباس رنجبر 
آن را در 3۰ قسمت به نگارش درآورده است. تاكنون فريده 
س��پاه منصور، آش��ا محرابي، محمودرضا قديريان، جمشید 
جهانزاده، فريده دريامج، نیلوفر پارسا، حمید غالمي، آيلین 
دائمي، س��مانه حبیب پور و ايمان صفا مقابل دوربین سريال 
»برنا« حاضر شدند.  در خالصه داس��تان »برنا« آمده است: 
جواني جوياي كار راهي سفري پرماجرا مي شود. ابتداي راه 
خام است و سري پر غرور دارد اما ذره ذره در سرزمین پهناور 

ايران جست وجو مي كند .... 
-----------------------------------------------
مستند آييني »شبيه مضحك« آماده نمايش شد

فيلم مس�تند آييني »ش�بيه مضحك« از توليدات جديد 
مركز گسترش س�ينماي مس�تند و تجربي به كارگرداني 
علي محم�د ناصر بافقي، مستندس�از يزدي، با پشت س�ر 
گذاشتن آخرين مراحل فني آماده نمايش شد تا متقاضي 
حضور در يازدهمين جش�نواره س�ينماحقيقت شود. اين 
مستندساز اظهار كرد: در ايران حدود شش تعزيه شاد داريم 
كه به آنها »شبيه« مي گويند، مانند »خروج مختار«، »تعزيه 
امام رضا )ع(«، »تعزيه جهود« و »شبيه مضحك«؛ مراسمي 
كه روز 13 فروردين هر س�ال در ش�هر يزد برپا مي ش�ود. 
وي پیرامون س��اخت مستند »ش��بیه مضحك« توضیح داد: 
ما در اين مستند به تاريخچه  ش��بیه مضحك پرداختیم و در 
منطقه میبد يزد »شبیه مختار« را بازسازي كرديم، همچنین 
در تحقیقاتي ك��ه انجام داديم ب��ه میرنوروزي رس��یديم و به 
واسطه تصويرسازي اشاره اي هم به میرنوروزي كرديم. بافقي 
خاطرنشان كرد: در اين مستند تنها به شهر يزد محدود نشديم 
و در ش��هرهايي مانند تهران هم فیلمبرداري كرديم. با اساتید 
پیشكسوت تعزيه گفت وگوهايي داش��تیم و از آنجايي كه بايد 
در انتظار فصل مراسم مي مانديم، ساخت اين مستند دو سال و 
نیم زمان برد. البته يكي ديگر از داليل طوالني شدن كار اين بود 
كه در حین تولید متوجه شديم بايد فرمت تازه اي به فیلم اضافه 
شود و هماهنگي ها مدتي زمان برد. از سوي ديگر منابع مكتوب 
در اين زمینه اندك هس��تند و به همین دلیل پژوهش میداني 
زيادي داش��تیم و همین كار را زمانبر مي كرد. گفتني اس��ت، 
نخستین نمايش »شبیه مضحك« در يازدهمین دوره جشنواره 

سینماحقیقت خواهد بود. 
-----------------------------------------------
رئيس كميسيون هنر و معماري شوراي 

عالي انقالب فرهنگي: 
اميدواريم فرهنگ و هنر سامان بهتري پيدا كند

اميدواريم مس�ائل فرهنگ و هن�ر در دوره جديد وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�المي س�امان بهت�ري پي�دا كند. 
محمد حسین ايماني خوشخو، رئیس كمیسیون هنر و معماري 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه اين كمیسیون با اشاره 
به معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: آقاي صالحي با 
سابقه طوالني در حوزه فرهنگ و حضور چندين ساله در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي يقیناً مي تواند مسائل و مشكالت حوزه 
فرهنگ و هنر را سامان دهد. كمیسیون هنر و معماري شوراي 
عالي انقالب فرهنگي نیز آمادگي دارد در بررس��ي و برطرف 
كردن موانع و ارائه راهكار با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 

همكاري كند. 
ايماني خوش��خو با تأكید بر ضرورت فض��اي آرام و امن براي 
فرهنگ و هنر گفت: پیگیري ها و هماهنگي هايي براي ايجاد 
زمینه و فضاي مناسب فعالیت هنري در نقاط گوناگون كشور 
انجام شده و براي احیاي فعالیت و نقش پوياي برخي نهادهاي 
هنري مكاتباتي شده است كه امیدواريم مسئوالن عالي كشور 
توجه جدي داشته باش��ند. در اين جلسه طرح نمايشگاه هنر 
عاشورا ارائه ش��د و اعضاي شورا نظرات و پیش��نهادات خود 
را درباره اين طرح بی��ان كردند. ايماني خوش��خو درباره اين 
طرح گفت: هنر در بسیاري از موارد بستر مناسبي براي بیان 
مفهوم است و براي اينكه از فرهنگ عاشورا صیانت كنیم و اين 
فرهنگ به درستي منتقل شود، يكي از زمینه ها كه مي تواند 
مؤثر باشد، هنر است. فعالیت هاي پراكنده اي در حوزه هنر در 
زمینه عاشورا انجام مي ش��ود كه مي تواند تجمیع و هماهنگ 
شود. بنابراين ضرورت دارد براي ترويج فرهنگ عاشورايي، با 
استفاده از قابلیت هاي هنري، ضرورت ها، اهداف و فعالیت ها به 
شكل نمادي در اساسنامه اي نوشته و تدوين و در جلسه آينده 

كمیسیون بررسي شود. 
اعضاي كمیسیون هنر و معماري شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در اين جلس��ه نظرات خود را درباره مسائل هنري روز و طرح 

نمايشگاه هنر عاشورايي بیان كردند.

    گزيده خبر

تصويربرداري »پاهاي بي قرار« آغاز شد
تصويرب�رداري س�ريال »پاهاي بي ق�رار« ب�ه تهيه كنندگي اي�رج محمدي و 

كارگرداني منوچهر هادي آغاز شد. 
مجموعه تلويزيوني »پاهاي بي قرار« با حضور مدير ش��بكه 5 سیما و اصحاب رسانه 
در شهرك سینمايي غزالي كلید  زده ش��د. مجید زين العابدين، مدير شبكه 5سیما 
در ابتداي نشست با عوامل سريال از اهتمام ش��بكه 5 در تولید سريال هاي نمايشي 
سخن گفت. وي با اشاره به وقفه تولید مجموعه هاي نمايشي شبكه 5سیما در چند 
سال اخیر اضافه كرد: اصوالً تولید مجموعه هاي نمايشي تاريخي از نظر محتوا و شكل 

كاري دشوار است. 
مدير ش��بكه 5تحقیق و پژوهش را از اصلي ترين نیازهاي كارهاي تاريخي دانست و 
اضافه كرد: كارهايي كه بس��تري از زمان را پوشش مي دهند نیازمند وسواس و دقت 

زيادي هستند و ورود به اين عرصه جسارت زيادي نیاز دارد. 
وي با قدرداني از عوامل تولید و بازيگران اين مجموعه افزود: چهره هايي را پش��ت و 
مقابل دوربین مي بینیم كه باعث دلگرمي هستند و انتظار داريم با چنین تیم منسجمي 

كار با اقبال مخاطب مواجه شود. 
گفتني است، »پاهاي بي قرار« در سه فصل زمان حال و گذشته تولید خواهد شد. فصل 
اول و سوم زمان حال و فصل دوم را زمان گذشته شامل مي شوند كه البته در نسخه 
نهايي و تدوين شده مخاطب با سريالي 6۰ قسمتي مواجه خواهد شد كه تلفیقي از 
اين سه فصل اس��ت. »پاهاي بي قرار« ملودرامي خانوادگي اس��ت كه به قلم مهدي 
محمدنژاديان و بابك كايدان براي شبكه 5سیما تولید خواهد شد. اين سريال داستان 
رويارويي دو خانواده را نش��ان مي دهد و قربانیانش فرزندان آن خانواده ها هس��تند. 
آدم هاي اين قصه زندگي محلي و همسايگي كنار هم داشتند و دارند و بحث مبارزه با 
اعتیاد و فساد اقتصادي هم از رگه هاي داستان اين سريال است. مجموعه تلويزيوني 

»پاهاي بي قرار« براي پخش از شبكه 5سیما ساخته مي شود.

سخنگوي شوراي صنفي نمايش درباره نتايج احتمالي برگزاري 
جشنواره بين المللي فيلم و عكس »مسير عشق« گفت: اين نوع 
جشنواره ها كه داراي موضوعات ارزشي هستند، به رغم تعدد 
جش�نواره هاي سينمايي در كش�ور براي مخاطبان دلچسب 
و مطلوب هس�تند زيرا آنها در خالل اين رويداد فيلم هايي را 
مي بينند كه با ارزش ها و اعتقادات شان همسو و همخوان است. 
غالمرضا فرجي، سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفت وگو با 
روابط عمومي جش��نواره بین المللي فیلم و عكس»مسیر عشق« 
با اشاره به پرداختن به موضوع راهپیمايي اربعین در اين جشنواره 
موضوعي بیان كرد: زنده نگه داش��تن پیام عاش��ورا در هر قالب و 
فضايي عالوه بر اينكه يك ضرورت عمومي محس��وب مي ش��ود، 

مي تواند در سینما نیز تأثیر زيادي داشته باشد. 
وي با اشاره به نو بودن جش��نواره مسیر عشق و معطوف شدن آن 
به راهپیمايي اربعین حس��یني به عنوان بزرگ ترين گردهمايي 
مسلمانان افزود: به دلیل اينكه اين نوع جش��نواره ها پیش از اين 
تجربه نشده و كاري دلي اس��ت، از دل برمي آيد و قطعاً بر دل هم 
مي نشیند. فرجي با اش��اره به راهكاري براي برگزاري هرچه بهتر 
جش��نواره بین المللي فیلم و عكس مسیر عش��ق ادامه داد: اين 
جشنواره فیلم و عكس با توجه به موضوع خود مي تواند بسیار موفق 
باشد، به شرط آنكه دو يا چند ماه قبل از اعالم فراخوان، تبلیغات 
مناسبي درباره آن صورت بگیرد. در اين صورت قطعاً بر مخاطبان 
سینماي ايران تأثیر بیشتري خواهد داشت. وي در پاسخ به اينكه 
آيا با وجود تعدد جشنواره هاي سینمايي، برگزاري جشنواره مسیر 
عشق نتايج و خروجي قابل توجهي خواهد داشت يا نه، بیان كرد: 

اين نوع جش��نواره ها كه داراي موضوعات ارزشي هستند، به رغم 
تعدد جشنواره هاي سینمايي در كشور براي مخاطبان موردنیاز و 
مطلوب هستند. زيرا آنها در خالل اين رويداد فیلم هايي را مي بینند 
كه با ارزش ها و اعتقادات شان همسو و همخوان است. اين جنس 
جشنواره ها چه بسا مي توانند مخاطباني را كه شايد به داليلي كمتر 

به سینماي ايران اقبال نشان مي دهند، به سینما دلگرم كنند. 
 نخس��تین جش��نواره بین المللي فیلم و عكس»مسیر عشق« با 
محوريت راهپیمايي اربعین حسیني در عراق و ايام شهادت حضرت 
علي بن موسي الرضا)ع( در ايران از يكم تا پنجم آبان براي نخستین 
بار به صورت همزمان در ش��هرهاي مقدس مشهد و كربال برگزار 
مي شود. اين جش��نواره داراي بخش هاي مختلف مجموعه هاي 
تلويزيوني، فیلم هاي سینمايي، فیلم هاي مستند كوتاه، نیمه بلند و 
بلند، فیلم هاي داستاني كوتاه، بلند و نیمه بلند، نماهنگ، پويانمايي 
و فیلمنامه هاي كوتاه و طرح فیلمنامه هاي بلند اس��ت. در  بخش 

عكس نیز عكس حرفه اي و  مردمي مدنظر قرار دارد. 

چرايي تمايل به بازنشر يك مصاحبه قديمي، اين بار در يك خبرگزاري دولتي

فاشيست ها دست از سر افتخاري برنمي دارند
  جواد محرمي

اشتیاق براي بازنش��ر يك گفت وگوي قديمي از علیرضا 
افتخاري تمامي ندارد و اين رسم رسانه اي نامیمون حاال 
به خبرگزاري بزرگي چون ايسنا سرايت كرده است و اين 
رسانه كه به طور عادي انتظار حرفه اي گري از آن مي رود 
نیز نتوانسته از دايره اخالق پاي بیرون نگذارد و روز گذشته 
مصاحبه قديمي علیرضا افتخاري درباره احمدي نژاد را به 

عنوان گفت وگويي جديد بازنشر داده است. 
البته فضاي رس��انه اي كش��ور سال هاس��ت كه مبتال به 
بداخالقي است و امیال شخصي بر عقل ملي در بسیاري از 
رسانه هاي كشور همواره غلبه داشته است. اينكه جماعتي 
از عوام به خاطر يك عرض ارادت ساده هنرمندي را مورد 
فحش و ناسزا قرار دهند و خانواده او را تحت فشار بگذارند، 
اگر چه واقعیت تلخي اس��ت و به هیچ عنوان توجیه پذير 

نیست اما از رسانه هاي كشور توقع ديگري مي رود. 
البته مطالعه شرح آنچه بر س��ر خواننده نامدار كشورمان 
به خاط��ر در آغوش گرفت��ن رئیس جمه��ور وقت آمده 
بیش از اينكه برائت مؤكد افتخاري از احمدي نژاد باشد، 
نشان دهنده روح فاشیستي حاكم بر طیفي است كه نداي 
»زنده باد مخالف من« آنها گوش فل��ك را كر كرده ولي 
به خاطر نفرت از يك سیاس��تمدار حاضرن��د با حیثیت، 
آبرو و زندگي هنرمندي مردمي ب��ازي كنند و او را تا مرز 
خودكش��ي هدايت كنند. واقعاً چرا برخي رسانه ها دست 
از سر افتخاري برنمي دارند؟ آيا او قرار است عبرتي براي 
ديگران باش��د؟ اما اين عبرت آموزي ب��ه قیمت لگدمال 
كردن اخالق تمام مي شود و از دل آن نفعي سیاسي عايد 
هیچ گروه و دسته اي نمي شود. علیرضا افتخاري، خواننده 
نجیب و محبوبي است و حاشیه سازي براي او غیراخالقي تر 

از آن است كه بتواند سودي را عايد كسي كند. 
پیش از اين گفت وگوي علیرضا افتخاري درباره عواقب در 
آغوش گرفتن احمدي نژاد در مجله تجربه پس از نزديك 
به يك سال با عنوان گفت وگوي اختصاصي بازنشر شده 
بود اما چوب زدن به گذش��ته و پرداختن به يك داستان 
كهنه شده و قديمي چه سودي براي نشريه اصالح طلب 
»تجربه« داش��ت و چه س��ودي براي خبرگزاري دولتي 

دارد؟
بهروز افخمي اخیراً در گفت وگو با مجله مهرنامه با اشاره 
به رفتار رسانه هاي شبه روشنفكر با فیلم عروس در اواخر 
دهه 6۰ به واقعیتي اشاره مي كند كه به موضوع اين نوشتار 
بي ربط نیست: »يعني درست كساني كه مي گويند خیلي 

ظرفیت دارند، خیلي اهل نقد هس��تند، خیلي مي فهمند 
و خیل��ي روش��نفكر هس��تند، اتفاق��اً تاريك فكرترين، 
بي فكرترين، فاشیست  مسلك ترين نیروهايي هستند كه 
مي توانید پیدا كنید. به قول يوسف میرشكاك روشنفكر 

نه روشن است و نه فكر مي كند.«
مردي كه مي گويد ۱۰ سال به خاطر احمدي نژاد از اراذل 
جبهه روشنفكر نماها فحش شنیده و رسانه ها بزرگ ترين 
ضربه را به وي زده اند، آيا اين رسانه ها از همان جنس مجله 
تجربه و خبرگزاري ايسنا نیستند كه از ترس زنده شدن 
يك جريان سیاس��ي، گفت وگوي كالژ شده اي را سر هم 
مي كنند و بارها آن را بازنشر مي دهند تا بار ديگر افتخاري 
را به بحث روز سیاس��ي تبديل كنند؟ جرياني كه خود را 
دوستدار هنر معرفي مي كند در مواجهه با يك برخورد كه 
مي توانست به س��ادگي پايان پذيرد، كاري را صورت داد 
كه يك خواننده و خانواده اش تا مرز نابودي پیش بروند و 
به گفته افتخاري حتي براي خودكشي طناب هم بخرد! 
مدافعان امروز برگزاري كنسرت با اين تجربه هاي قديمي 

چه مي كنند؟!
علیرض��ا افتخ��اري همانطور ك��ه خودش نی��ز روي آن 
تأكید كرده آدمي سیاس��ي به معناي آنچه مانند برخي 
سلبريتي ها از گروه و دسته و باند سیاسي حمايت مي كنند 
نبوده و نیست، سابقه او هم همین را نشان مي دهد، براي 
همین هم بود كه در يك مراس��م غیرسیاسي در مواجهه 
با رئیس جمهور وقت رفتاري دوس��تانه از او س��ر مي زند. 
افتخاري آن زمان حتي فكرش را هم نمي توانس��ت بكند 
كه آن لحظه اي كه ظاهرش خیلي عادي به نظر مي رسید 
به قدري برايش گران تمام ش��ود كه به ق��ول خودش تا 
مرز خودكش��ي پیش برود، در خارج از كشور دخترش را 
مورد اذيت و آزار قرار دهن��د و عده اي در كوچه و خیابان 

حرمتش را بشكنند. 

وضعي��ت س��ينماي ايران ش��بيه 
اس��تخري اس��ت ك��ه بي��ش از 
35 س��ال اس��ت آب در آن مان��ده 
و اكنون لجن گرفته ش��ده اس��ت. 
نمي ش��ود با ريختن ي��ك يا چند 
سطل آب در اين اس��تخر بگوييم 
كه آبش پاك ش��ده اس��ت. بايد به 
فكر تعويض آب اس��تخر باش��يم

حكمت 75
ُكلُّ َمْع�ُدود ُمْنَق�ض، َوُكلُّ 

ُمَتَوقَّع آت.

هرچیز كه قابل شمردن است 
سرانجام پايان مى گیرد و آنچه 
مورد انتظار اس��ت س��رانجام 

فرا مى رسد.

    سیما
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