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    محمدصادقي
تهيه كنن�ده برنامه پايش از فش�ار هاي زيادي ك�ه به اين 
برنامه براي بيان نكردن مش�كالت مالباختگان مؤسسات 
مال�ي و اعتب�اري وارد مي ش�ود ب�ه ش�دت انتق�اد كرد. 
سیدامیر سیاح  در توئیترش نوشت: »هیچ وقت در كار رسانه اينطور 
احساس خفگي و شرم نكرده بودم؛ مالباختگان كاسپین، ثامن الحجج 
و افضل توس التماس مي كنند دردشان را انعكاس دهم، نمي توانم«. 
س��یاح در گفت و گو با »جوان« علت نوش��تن اين متن را فشارهاي 
زيادي كه به برنامه وارد مي ش��ود، عنوان كرد و گفت بیش��تر از اين 
نمي تواند توضیح دهد. فعالیت مؤسسات مالي و اعتباري كه بعضاً از 
سوي بانك مركزي »غیرقانوني« و »غیرمجاز« نامیده مي شوند و با 
اعالم ورشكستگي يا برخورد قضايي با آنها، سپرده گذاران با مشكل 
بازپس گیري وجه سپرده ش��ان روبه رو مي شوند، از جمله معضالتي 
است كه بخشي از جامعه به شدت با آن درگیر است و انتظار عمومي 
اين است كه رسانه ملي بتواند با پرداختن به آن باعث شود تا حقوق 
پايمال شده مردم بازگردانده ش��ود. از طرف ديگر نیز شواهد از فشار 
بر رسانه ملي براي ورود نكردن بیش از پیش به معضل مالباختگان 
مؤسسات غیرمجاز خبر مي دهد. ش��اهد اين موضوع متني است كه 
امیر سیاح، تهیه كننده برنامه پايش در توئیترش منتشر كرده است و 
عنوان كرده كه »احساس خفگي و شرم « دارد. پیش از اين نیز بارها از 
فشار دولت بر صداوسیما براي تعطیلي برنامه هاي انتقادي خبرهايي 
منتشر شده بود. پايش از جمله برنامه هايي است كه همیشه نامش 
در فهرس��ت برنامه هاي تند و انتقادي تلويزيون ديده شده و رويكرد 

نقادانه آن در حوزه اقتصادي به مذاق خیلي ها خوش نیامده است. در 
همین زمینه كیا داود اسفندياري، مجري برنامه پايش، مصاحبه اي با 
»نسیم« داشته و درباره فشارهاي دولتي به صداوسیما مي گويد: »يك 
بار در موضوع وام 10 میلیون��ي خريد لوازم خانگي و وام 25 میلیوني 
خريد خودرو با دو تن از مسئوالن بانك مركزي صحبت كرديم. روابط 
عمومي بانك مركزي به دلیل اينكه صريحاً با مسئوالن بانك مركزي 
در اين خصوص سؤال پرسیده بوديم ناراحت شد و حتي شنیديم كه 
مي خواهد با رئیس سازمان صداوسیما صحبت كند و ايشان را تهديد 
كند كه به خاطر اين اتفاق بانك ها به رسانه ملي آگهي ندهند.« مجري 
پايش مي گويد: بعد از صداوسیما به ما اعالم شد كه چون مسئولین 
بانك مركزي به برنامه شما نمي آيند، ش��ما هم درباره آنها صحبت 
نكنید! بخش عمده اي از آگهي هاي بازرگاني صداوس��یما به آگهي 
بانك ها اختصاص دارد، آيا س��كوت در برابر مش��كالت مالباختگان 
مؤسس��ات غیرمجاز مالي، به خاطر ت��رس از قهر بان��ك مركزي با 

صداوسیما است؟! يا مشكل از جاي ديگري آب مي خورد!

انتقاد تهيه كننده »پايش« از اينكه نمي گذارند درد مردم در برنامه منعكس شود!  

سياح: احساس خفگي و شرم مي كنم

فیلم س��ینمايي »درياچه ماهي« در حالي كار خود را در سینما هاي 
كشور آغاز كرد كه تنها چهار س��ینما در اختیار اين فیلم قرار گرفته 
است. واژه اي كه همه ايرانیان به آن احترام مي گذارند؛ واژه اي كه در 
كنار يادآوري روزهاي سخت، رش��ادت  و ايثار جوانان كشورمان رابه 
ذهن متبادر مي كند. واژه اي مقدس كه براي رونق سینماي كشور از 
آن وام گرفتیم و اين تّقدس روزهاي درخشاني را براي سینماي كشور 
به ارمغان آورد. شايد كمتر سینماگري را بتوان پیدا كرد كه راجع به اثر 
بخشي سینماي دفاع مقدس به نیكي سخن نگويد. سال ها گذشت و 
هر سال فروغ شمع سینماي دفاع مقدس كمتر شد. حال چند سالي 
است كه بي توجهي هاي مديران فرهنگي و سینمايي كشور به اين ژانر 
پرمخاطب، باعث شده است كه بسیاري از سینماگران دست و دلشان به 
ساخت فیلم هاي دفاع مقدسي نرود و اين آغازي شود بر مغفول ماندن 
سینماي دفاع مقدس. چند وقتي از اكران فیلم سینمايي »وياليي ها« 
تازه ترين ساخته منیر قیدي در سینماي كشور مي گذرد؛ وياليي هايي 
كه قرباني بي كفايتي برخي از مديران فرهنگي و سینمايي كشور شد و 

نتوانست اكران موفقي در سینما داشته باشد. عدم موفقیتي كه بخش 
اعظم آن به خاطر س��الن هاي كم و سانس هاي نامناسب سینماهاي 
تحت اختیار اين فیلم بود. فیلم سینمايي »درياچه ماهي« اولین ساخته 
بلند سینمايي مريم دوستي در جايگاه كارگردان، در حالي امروز اكران 
خود را در سینماهاي كش��ور آغاز كرد كه تنها چهار سینما از صدها 
سینماي كشور در اختیارش قرار گرفته است. در بسیاري از كشورهاي 
پیشرفته كه س��ینماي صنعتي ش��ده اي دارند از فیلمسازان جوان و 
تازه كار خود حمايت مي كنند، چه برسد به اينكه آن فیلمساز جوان از 
آرمان هاي آن كشور در فیلم خود سخن به میان آورده باشد. چند وقتي 
است كه به نظر مي رسد، مديريت كالن سینماي ايران به فكر اين افتاده 
است كه تیشه اش را بر ريشه درخت تنومند سینماي دفاع مقدس بزند 
و در اين مس��یر تمام تالش خود را به كار گرفته است. به نظر مي رسد 
داستان بي پايان فرهنگ و هنر در كشورمان از مديراني آغاز مي شود 
كه درك درستي از مقوله فرهنگ ندارند و تنها به خاطر درك شان از 
سیاس��ت و تفكر حزبي كه زير بیرق آن كار مي كنند، براي مديريت 
مراكز و نهادهاي فرهنگي انتخاب مي شوند. بايد اين بازي هاي سیاسي 
سینما را كه فقط بر پیكره فرهنگ و هنر كشور ضربه وارد مي كند، تمام 
كرد. دست آخر مي توان به چند سؤال در زمینه سینماي دفاع مقدس 
اشاره كرد:  چرا فیلم هاي سینماي دفاع مقدس در كشورمان ناديده 
گرفته مي شوند؟  مگر نه آنكه سینماي دفاع مقدسي پیش از اين يكي از 
اركان و ستون هاي سینمای كشورمان بود است، چرا برخي از مديران 
حال فرهنگ و هنر كشورمان تیشه به دست به جان اين ركن سینما 
افتاده اند؟ آيا تصمیم داريد كه سینماي دفاع مقدس را نرم نرمك بقچه 

كنید و در گنجه بگذاريد؟

 دوباره فيلم دفاع مقدس
 دوباره تبعيض!

 برگزاري سوگواره ادبي هنري 
»مشق عاشورا« در محرم

سوگواره ادبي هنري »مشق عاشورا« ويژه نوجوانان برگزار 
مي شود. 

سوگواره ادبي هنري »مشق عاش��ورا« ويژه نوجوانان 14 تا 21 
سال برگزار مي شود. اين س��وگواره كه به همت خانه نوجوانان 
چكاوك ايران برپا مي ش��ود شامل بخش هاي ش��عر، داستان، 
فیلم)100 ثانیه اي، انیمیش��ن دوبع��دي و نماهنگ(، عكس، 

نقاشي، تصويرسازي و متن ادبي است. 
فراخوان سوگواره ادبي هنري مشق عاشورا با رويكردي آموزشي و 
تولیدي ويژه ماه محرم و صفر و در هفته پاياني شهريورماه با ذكر 
موضوعات مختلف و متناسب با بخش هاي آن منتشر مي شود. 
ضمناً در كنار برگزاري اين س��وگواره و در بخش هاي ياد شده 
كارگاه هاي آموزشي ايده تا تولید نیز برگزار مي شود كه جزئیات 

و نحوه ثبت نام آن نیز اعالم مي شود.

    خبر

منجي و معمار و نوشداروي بهشتي 
سينماي ايران!

اوضاع آش��فته س��ینماي بیمار ايران در دو ده��ه اخیر، نتیجه 
اصابت تركش چالش هاي سیاس��ي و اجتماعي كشور، ظهور و 
تمايالت متنوع نسل هاي 3 و 4، ورود و تأثیر فناوري و ماهواره ها، 
قدرت يابي فیلمفارسي س��ازان و گرايش قشري از سینماگران 
جوان به سینماي غرب، مسخ بخش��ي از ارزش ها و مؤلفه هاي 
اجتماعي، بايكوت يا كناره گیري اف��راد كاربلد فرهنگي، غفلت 
و اهمال مس��ئوالن از كار فرهنگي هدفمند در جامعه و حضور 
كس��اني با عناوين مدير و هنرمند در مقام راهبري سینما است 
كه اغلب به جاي دانش و خاستگاه و ديدگاه فرهنگي، از سواد و 

جايگاه سیاسي و نگاه ديپلماتیك برخوردار بوده اند. 
درس��ت برخالف دوره اي كه آقاي بهشتي و بعضي ياران كاربلد 
او، سكان هدايت س��ینما را در دست داش��تند و از آن به عنوان 
دوران طاليي سینماي كشور ياد مي شود، دوراني كه سینماي 
جمهوري اس��المي حیات و قوام يافت و داراي ساختار، هدف، 
برنامه و موجوديت، شناس��نامه و شخصیت ش��د، فیلمسازي 
رونق گرفت، امكانات تولید و نمايش و سالن هاي سینما توسعه 
يافت، سینماگران نسل انقالب و دفاع مقدس و سازندگان جوان 
آثار متفاوت اجتماعي و هنري در سینما متولد شدند و مديران 

سینماشناس و خالق و متفكر اداره سینما را بر عهده داشتند. 
گرچه در سال هاي سینماداري آقايان بهشتي و انوار هم، از سال 
1362 تا سال 1372، يعني 10 سال، سینماي ايران، همچنان 
دچار انواع مشكالت و كاس��تي ها و گذران مراحل آزمون و خطا 
بود و سیاس��ت ها و برنامه هاي مديران ياد شده، خالي از نقص و 
ايراد نبود، ولي سینماي ايران حس��اب و كتاب و اصول و قاعده 
و اعتبار و اعتماد نسبي داشت و زمینه براي طراحي و شكل يابي 
زيرساخت هاي سینماي ملي و ايراني هموار شده بود. در همین 
دوران بود كه درهاي سینما به روي اهالي آن و دوستداران هنر 
باز و مفاهیم و ارزش هاي نوي��ن ديني، اجتماعي، انقالبي و دفاع 
مقدسي وارد سینما شد. در واقع به همت دس��ت اندركاران آن 
روز سینما، سینماي پس از انقالب داراي ساختار و محتوا شد و 
فیلم هاي ايراني در دهها مورد، حضور موفق جهاني يافتند اما اين 
راه موفقیت آمیز با رفتن آقايان انوار و بهشتي متوقف شد و به رغم 
كوشش هاي سینماگران، مديري چون زنده ياد سیف اهلل داد، به 
هزاران دلیل از جمله دخالت هاي دولتي و اقتصادي و سیاسي و 
روي كار آمدن چند ناكارآمد و غیرمتخصص به عنوان مدير، به رغم 
نیت هاي خیر و كوش��ش هاي كم اثر آنها ادامه نیافت و سینماي 

كشور به سوي بیراهه، سردرگمي و هرج و مرج سوق يافت. 
در س��ال هاي بعدتر هم به كل از اه��داف و برنامه هاي تعريف و 
مشخص و مديريت شده گذشته، دور و اداره سینما بازيچه دست 
اين و آن ش��د تا اكنون كه در آستانه س��قوط فكري، فرهنگي، 
ساختاري و تشكیالتي قرار گرفته اس��ت. سینماي بیمار امروز 
ايران نیازمن��د نظارت، هداي��ت، مديريت و درم��ان مديران و 
معماران حاذقي چون آقاي بهش��تي اس��ت ت��ا آن را به كمك 
متخصصان و كارشناسان س��ینما از انواع آفت ها و بیماري ها و 

مرگ تدريجي رهايي بخشد. 
متأسفانه اوضاع بد دو دهه اخیر سینما و تغییرات و كشاكش هاي 
سیاسي و اجتماعي كشور اجازه نداد تا سینما براي بهبود و اصالح 
خود يك بهشتي ديگر بسازد! با اين اوصاف و در شرايط كنوني 
با توجه به نبود شخصي در حد و قامت، سواد و تجربه، مديريت 
و كارنامه خوب آقاي بهش��تي در عرصه سینما و فرهنگ و هنر 
كشور، تنها كسي كه مي تواند به داد س��ینما برسد و منجي آن 
باشد، سیدمحمد بهشتي است. او همان معمار باسواد و باتجربه اي 
است كه سینماي ايران براي احیا و ارتقا نیاز دارد. فقط بهشتي 
اس��ت كه مي تواند تخريب هاي وارده به سینما و جشنواره فیلم 
فجر و زخم ها و آفت هاي ديگر س��ینما را - كه روزگاري خود از 
بانیان آنها بوده است - اصالح و حال و هوايش را تازه كند و احترام 
و امید، ارزش هاي ملي، س��ینمايي و فرهنگي و اعتبار داخلي و 

جهاني را به سینما و سینماگران كشور بازگرداند.

جبار آذين     يادداشت

بخش پيام هاي بازرگاني صداوسيما باري به هرجهت شده

تخمه آفتابگردان بده، دخترشان را بگير!
   محمدصادق عابديني

در يك��ي از پیام هاي بازرگاني 
پرتكرار در تلويزيون، اينگونه 
وانمود مي شود كه به يك پسر 
توصیه مي كنند براي گرفتن 
پاسخ مثبت در خواستگاري با 
خودش تخمه آفتابگران ببرد تا 

پدر دختر راضي شود! 
پخ��ش پیام ه��اي بازرگان��ي 
بخ��ش مهم��ي از درآمد هاي 

صداوس��یما را تأمین مي كند. آگهي هايي كه بر اس��اس 
اصول روانشناسي تولید مي شوند و سعي مي كنند توجه 
بیننده را به خود جلب كنند. آيا مديران سازمان به آنچه 
در اليه زيري��ن اين پیام هاي بازرگان��ي وجود دارد توجه 
مي كنند؟ مثاًل ارزش زن در تبلیغات صداوس��یما در چه 
حد اس��ت؟ يكي از نمونه هاي بي توجهي به اين جايگاه را 
در تبلیغ يك ماده خوراكي مي بینیم. تبلیغي فانتزي اما با 
مفهومي ضد اجتماعي و زير سؤال بردن جايگاه دختران 
و زنان در جامعه، در اين تبلیغ ش��اهد آن هستیم كه پدر 
دختر بعد از متوجه شدن اينكه داماد تخمه آفتابگردان را 
با برندي خاص براي وي آورده با ازدواج دخترش موافقت 
مي كند و بر سر س��فره عقد هم بسته هاي تخمه گذاشته 
مي شود. آگهي موزيكالي كه در ظاهر نیز همه چیز در آن 
ختم به خیر و ازدواج مي شود اما در اليه زيرين آن جايگاه 
زن و انتخاب همس��ر به س��خره گرفته و در حد معامله با 

تخمه آفتابگردان تنزل داده  شده است!
چندي پیش بود ك��ه در تبلیغ اسپانس��ر برنامه خندوانه 
نیز ش��اهد اين بوديم كه ازدواج دختران و باال رفتن سن 
ازدواج در دختران به مسخره گرفته شد و راه حل آن خريد 
از يك برند خاص معرفي ش��د. اگرچه رامبد جوان بعد از 
انتقادهايي كه به آن تبلیغ وارد ش��د، در اينستاگرامش از 
مردم عذرخواهي كرد، اما هنوز شاهد اين هستیم كه آن 
تبلیغ تخمه آفتابگردان در حال پخش از تلويزيون است. 

    تبليغ كاالي ايراني در حد شعار! 
يك��ي ديگر از م��واردي ك��ه اي��ن روزه��ا در تبلیغات 
صداوس��یما بیش��تر به چش��م مي آيد، افزايش حجم 
آگهي هاي بازرگاني خارجي است. تبلیغ كاالي خارجي 
در شبكه هاي مختلف صداوسیما ممنوع نیست اما داراي 
شرايط خاصي اس��ت، مثاًل حداقل در بحث تعرفه هاي 

آگه��ي، كاالي خارج��ي، با 
تعرفه باالتري تبلیغ مي شود. 
از س��وي ديگر مديران ارشد 
سازمان صداوس��یما بارها از 
حمايت كامل اين سازمان از 
كاالي ايراني سخن گفته اند. 
عبدالعل��ي علي عس��كري، 
رئیس س��ازمان ب��ه عنوان 
رأس ه��رم مديريت رس��انه 
ملي در چندين اظهار نظر و 
مصاحبه، بر حمايت از كاالي ايراني از سوي صداوسیما 
تأكید كرده اس��ت. براي نمونه علي عسكري مي گويد: 
»سازمان صدا و س��یما حامي و منعكس كننده تالش 
صنعتگران و تولید كنندگان در عرصه اقتصاد مقاومتي، 

صنعت و اقتصاد است«. 
رئیس سازمان صداوسیما در جلسه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي نیز »بر حمايت از كاالي س��اخت ايران و صنايع 
داخلي« تأكید مي كند. ي��ا در مصاحبه اي تأكید مي كند 
بايد به م��ردم بگويیم كه كاالي ايراني ب��ا كیفیت بخرند 
تا چرخ صنع��ت مملكت بچرخد و در اين راه، مس��ئوالن 
و بانك ها بايد حامي اين صنايع كوچك و متوسط باشند 
و ادامه مي دهد: رسانه ملي بدون هیچ چشمداشتي و در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي از صنايع كوچك و متوسط 

حمايت خواهد كرد. 
همه اين توصیف هاي خ��وب از حماي��ت از تولید ملي و 
وعده هايي همچون پخش راي��گان تبلیغ كاالي ايراني در 
تلويزيون، اذهان را به اين سمت معطوف مي كند كه قرار 
است بخش هاي آگهي و پیام هاي بازرگاني تلويزيون نمود 
كاملي از توجه رس��انه ملي به تولید ملي باشد اما در عمل 

شاهد چیز ديگري هستیم. 
مدتي اس��ت چند برند خارجي از م��واد خوراكي گرفته 
تا محصوالت ل��وازم خانگي، حضورش��ان را در تبلیغات 
تلويزيوني پررنگ كرده اند. قطعاً اي��ن حضور با پرداخت 
حقوق قانوني و رعايت تعرفه هاي تبلیغاتي بوده، اما چرا 
صداوسیمايي كه مي گويد براي تبلیغ كاالي ايراني طمع 
مالي ندارد و بدون چشمداش��ت كاالي ايران��ي را تبلیغ 
مي كن��د، بهترين زمان ه��اي پخش آگه��ي را در اختیار 
محص��والت خارجي ق��رار مي دهد؟ اين كار آي��ا با نفس 

حمايت از تولید ملي در تناقض نیست؟

    ايزد مهرآفرين
نوزدهمي�ن جش�ن خان�ه س�ينما در حال�ي 
سه شنبه ش�ب در اوج بي نظمي، هرج و مرج 
و آشفتگي در زمين باش�گاه ورزشي »پيام« 
برگزار شد كه در يك غافلگيري دقيقه نودي 
فيلم »فروش�نده« اصغر فرهادي اكثر جوايز 
و همچني�ن جايزه ه�اي اصل�ي بخش ه�اي 
»كارگردان�ي«، »فيلمنامه« و »بهترين فيلم« 
را از آن خ�ود ك�رد. اي�ن در حالي اس�ت كه 
فيلم هاي مهم و تأثير گذاري همچون »ماجراي 
نيمروز« و »وياليي ها« كمترين جايزه را از اين 
به اصطالح جش�ن س�ينمايي به خانه بردند. 
اين هم از عجايب سینماي ايران است كه فیلمي كه 
با سرمايه گذاري دختر پادشاه سابق و خواهر پادشاه 
فعلي قطر تولید مي شود و در يك جشن ايراني همه 
جوايز را درو مي كند و در آن س��و فیلم »ماجراي 
نیمروز« كه ماهیت يك گروه تروريس��تي را افشا 
مي كند، دست خالي از اين جشن بیرون مي آيد. 
تقريباً همه محتواي جشن »خانه سینما« از همان 
ابتدا مشخص شد و به قولي برگزار كنندگان اين 
جشن خیلي زود دست خود را رو كردند. زماني كه 
»باران كوثري« با تیكه و طعنه سخنراني خودش 
را اينگونه شروع كرد: »زماني كه فهمیدم جشن 
سینماي ايران در يك ورزشگاه برگزار خواهد شد، 
ترسیدم كه من و خانم هاي سینماگر را به جشن 

سینماي ايران راه ندهند.«
جش��ن خانه س��ینما يك بار ديگر ثابت كرد كه 
چقدر سینماي ما محفلي، دورهمي و بدون مدير 
و در اصط��الح عامیانه چقدر بي صاحب اس��ت. 
چطور مي ش��ود كه با حضور فیلم هاي��ي مانند 
»ماجراي نیم��روز« و »وياليي ها« اكثر جوايز به 
فیلم »فروش��نده« اختصاص مي يابد! فیلم هايي 
كه هركدام در زمان اكران عمومي تحسین مردم 
و منتقدان را به همراه داشته اند، چطور در صنوف 
متخصصین س��ینما مثبت ارزيابي نمي ش��وند 
و جوايز طوري تقس��یم مي ش��ود كه گويي اصاًل 
اين فیلم ها ديده نش��ده اند؟  در مورد »ماجراي 
نیمروز« ماجرا كمي عجیب تر و شبهه برانگیزتر 
به نظر مي رسد؛ فیلمي كه به محض رونمايي در 
فجر همگان زبان به تحسین از آن گشودند و آن 
را دستاوردي تازه و بديع در سینماي ايران عنوان 
كردند. جالب اس��ت كه دامنه تعاريف و تحسین 
اين فیلم از اهالي س��ینما و منتقدان فراتر رفت 
و اهل سیاس��ت هم به فراخور نظرهاي مثبت و 
قابل توجهي درباره اين فیلم دادند. حال پرسش 
اساسي اين است كه چطور مي شود كه فیلمي تا 

به اين حد درخشان و تأثیرگذار از سوي صنوف 
سینما كه خود را متخصص مي دانند ناديده گرفته 

شود و دست خالي از اين جشن به خانه برود. 
در خوش بینانه تري��ن حالت بايد گف��ت كه اين 
موضوع صرفاً تصمیم و رأي 400 نفري است كه 
بین »ماجراي نیمروز« و »فروشنده« رأي خود را 
به سمت فیلم فرهادي سوق داده اند و هیچ موردي 
براي س��وءظن و بدبیني وجود ندارد. اما آيا واقعاً 
مي شود به همین س��ادگي به موضوع نگاه كرد. 
شايد بش��ود ماجرا را جور ديگري هم ديد. براي 
پي بردن به ريشه اين رفتار و بايكوت كردن اين 
فیلم در جشن خانه سینما، شايد بشود به شبي 
ديگر سفر كرد و ماجرا را از آن زاويه و جوري ديگر 
هم ديد و تحلیل كرد. آن ش��ب هم شبي نیست 
جز شب جش��ن »انجمن منتقدان خانه سینما« 
كه همین چن��د هفته پیش برگزار ش��د؛ جايي 
كه »جعفر پناهي« فیلمس��از اپوزيسیون نما و به 
اصطالح خودش همیشه معترض با بي احترامي 
و بي حرمتي با مهدويان برخورد كرد و حاضر نشد 
كه جايزه كارگرداني فیل��م »ماجراي نیمروز« را 
روي سن تقديم مهدويان كند. همین كار پناهي 
باعث ش��د كه جو منفي علیه اين فیلم در فضاي 

مجازي و رسانه ها شكل بگیرد. 
س��عید مس��تغاثي كه خود روزي رئیس انجمن 
منتقدان خانه سینما بوده است درباره اين اتفاق 
عجیب يعني بايكوت فیل��م »ماجراي نیمروز« و 
درو كردن جوايز توس��ط »فروشنده« در جشن 
خانه سینما به »جوان« مي گويد:»اصاًل اين اتفاق 
نه عجیب اس��ت و نه تازگي دارد. در واقع ناديده 
گرفتن و به اصطالح درس��ت بايكوت كردن فیلم 
»ماجراي نیمروز« نه در جشن خانه سینما، بلكه 

از همان جشنواره »فیلم فجر« كلید خورد.«
مستغاثي ادامه مي دهد: »در جشنواره فیلم فجر 
هم وقتي كانديدا هاي جايزه س��یمرغ اعالم شد 
همه با تعجب ديدند كه اين فیلم در هیچ كدام از 
بخش هاي اصلي كانديدا نشده است اين در حالي 
بود كه هم��گان از »ماجراي نیم��روز« به عنوان 
پديده اين چند سال اخیر سینماي ايران و از خود 
»مهدويان« به عنوان فیلمساز جواني كه توانسته 
دستاورد تازه اي به سینماي ايران اضافه كند، ياد 
مي كردند. جايزه اي هم كه در نهايت به اين فیلم 
دادند س��یمرغ بهترين فیلم از نگاه تماشاگران و 
»جايزه ملي« بود كه اول��ي هیچ ربطي به داوران 
ندارد و دومي هم يك جايزه كاماًل تش��ريفاتي و 
من درآوردي است براي فیلمي كه با آن به اصطالح 

رودربايستي دارند.«

اين محقق و نويسنده سینما در ادامه به »جوان« 
مي گويد:»بعد از اينكه در برنامه »هفت« و چند 
رس��انه ديگر بحث دوتابعیتي بودن داوران پیش 
آم��د و افخمي به صراح��ت در آن برنام��ه از اين 
گفت كه داوران از ترس اينكه منافقان براي آنها 
دردسري درست نكنند، نمي خواهند به »ماجراي 
نیمروز« جايزه بدهند، داس��تان شكل و ماهیت 
ديگري به خود گرفت. در نهايت با همه فش��ارها 
و با تدبیر ايوبي، رئیس س��ازمان سینمايي وقت 
جايزه بهترين فیلم را به »ماجراي نیمروز« دادند 
كه همه از آن ب��ه عنوان تدبیر ايوب��ي ياد كردند 
نه جايزه هیئ��ت داوران.« مس��تغاثي در ادامه با 
اشاره به اينكه در همه جش��نواره هاي مهم دنیا 
جايزه بهترين فیل��م را معموالً فیلمي مي برد كه 
جايزه فیلمنامه و كارگرداني را از آن خود كرده، 
افزود: جاي تعجب نیست كه چطور فیلمي كه در 
رشته هاي كارگرداني و فیلمنامه كانديدا نیست 
جايزه بهترين فیلم را مي برد. معتقدم كه هجمه ها 
علیه اين فیلم كه ماهیتي افشاگرانه علیه يك گروه 
تروريس��تي كه حامیان غربي دارد از همان فجر 
شروع شد و بعد ادامه پیدا كرد و يك سري ويروس 
رسانه اي هم اجیر شدند كه انگ ارگاني و دولتي 
به اين فیلم بزنند و در سكانس پاياني اين جريانات 
هم واكنشي بود كه جعفر پناهي استارتش را در 
جش��ن منتقدان زد و با بي احترامي و لجبازي با 
اين فیلم برخورد كرد. بعد از آن هم مثل همیشه 
سربازان پیاده اين جريان شبه روشنفكري مثل 
باران كوثري وارد گود ش��دند و علیه اين فیلم و 
مهدويان موضع گرفتند كه اين فیلم تحريف تاريخ 
اس��ت و بايد جور ديگري ساخته مي شد، جوري 

ديگر كه مثاًل منافقین اين قدر هم بد نبودند. 
مستغاثي در ادامه مي گويد: »جالب است از همان 
زمان جشنواره فجر تا امروز »راديو زمانه«، »صداي 
امريكا« و »بي بي س��ي« علیه اي��ن فیلم موضع 
گرفتند. كساني كه تا ديروز شعار »هنر براي هنر« 
س��ر مي دادند و مي گفتند فیلم است ديگر! االن 

درباره اين فیلم نظر ديگري دارند.« 
مس��تغاثي با اش��اره به اينكه اين فیل��م ماهیتي 
افش��اگرانه علی��ه گروهك تروريس��تي منافقین 
دارد، مي گويد: بعد از اينكه اين فیلم س��اخته شد 
فرانسوي ها، سعودي ها، آلماني ها و امريكايي ها كه 
همیشه از حامیان منافقین بودند و مي خواستند 
آنها را يك جريان مخالفان مظلوم جمهوري اسالمي 
در دنیا جا بیندازند، شروع كردند در رسانه هاي شان 
به بدگويي و انتقاد از اين فیلم و متأسفانه جرياني 
هم در داخل كه همیش��ه مناديان و بوقچي هاي 
اين رسانه ها و جريانات هستند دنباله حرف آنها را 

گرفتند و شرو ع به سرو صدا كردند.
مستغاثي در پاس��خ به اين پرس��ش كه عده اي 
معتقدند كه اين اعضاي صنوف بودند كه اين رأي 
را به »فروشنده« دادند و نه يك جريان سیاسي، 
گفت: بله اين صنوف بودند ولي از جايي كه تجربه 
كار و مديريت در خانه سینما را براي مدتي داشتم 
بايد بگويم كه خیلي از اينها )مديران و سینماگران( 
به هر حال با »ممنتوفیلم«  ) تهیه كننده فرانسوي 
فیلم فروشنده( و پخش كنندگان خارجي ارتباط 
كاري دارند و خیلي از اين اينها مي خواهند كه 
به جشنواره هاي خارجي بروند و به همین دلیل 
هم هست كه در مقايسه بین »ماجراي نیمروز« 
و »فروش��نده« نمي توانند خود را خرج فیلمي 

مثل »ماجراي نیمروز« كنند.

 چطور فيلمي كه همه از آن به عنوان پديده سينماي ايران ياد مي كردند
دست خالي از جشن خانه سينما به خانه برگشت؟

ترور فیلم ضدتروریسم در خانه سینما

كتاب »شراره هاي خورشيد« رونمايي مي شود
كت�اب »ش�راره هاي خ�ورشيد« 
ب�ا مح�وريت ش�خصيت ش�هيد 
هم�ت رونم��اي�ي م�ي ش��ود. 
كتاب »شراره هاي خورشید« نوشته 
مش��ترك گلعل��ي بابايي و حس��ین 
بهزاد، با محوريت ش��خصیت شهید 
همت و كارنامه عملیاتي لش��كر 27 
محمد رس��ول اهلل )ص( روز سه شنبه 

28 شهريور رونمايي مي ش��ود. »شراره هاي خورش��ید« مجموعه رويدادهاي متنوعي 
از كارنامه عملیاتي لشكر 27 محمد رس��ول اهلل)ص(، طي چهارماهه پاياني سال 1362 
را در بر مي گیرد. در اين اثر، حوادث و ماجراهاي ش��گفت انگیزي از تاريخچه لشكر 27 
محمد رسول اهلل )ص( و واپسین ماه هاي حیات دنیوي فرمانده پرآوازه آن شهید محمد 
ابراهیم همت درج شده كه عمده آنها از جمله مهم ترين ناگفته هاي دوران دفاع مقدس 
بوده و براي اولین بار چاپ مي شوند. مراسم رونمايي اين كتاب هفتمین برنامه رونمايي 
از كتاب هاي نش��ر» 27 بعثت« خواهد بود كه براي برگزاري آن از وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، سرداران يزدي، ريوندي، ذوالقدر، كاظمیني، احسان حسني، نادر طالب زاده، 
فرزندان و برادر ش��هیدهمت، برادر جاويداالثر احمد متوسلیان، فرزندان شهید حسین 

همداني و سردار خضرايي مسئول باغ موزه دفاع مقدس دعوت شده است. 
 بازه زماني وقايع من��درج در اين كتاب، از ف��رداي خاتمه عملی��ات والفجر4 در جبهه 
مريوان - پنجوين شروع مي شود و در سي امین روز اسفند سال 1362 و آخرين روزهاي 
عملیات آبي - خاكي خیبر پايان مي يابد. مراسم رونمايي از اين كتاب روز سه شنبه 28 

شهريور از ساعت 17 تا 19 در تاالر سوره حوزه هنري برگزار مي شود.

حكمت 112
َنا أَْهَل الَْبْيِت َفْلَيْسَتِعدَّ لِْلَفْقِر  َمْن أََحبَّ

ِجْلَبابًا
هركس ما اهل بیت را دوس��ت دارد بايد 
پوش��ش فقر را برای خود مهیا سازد )و 
آماده انواع محرومی��ت ها و گرفتاری ها 

گردد.(

    كتاب


