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    جواد محرمي 
س�ي و چهارمين جش�نواره فيلم كوتاه ته�ران را بايد در 
بي احترام�ي به اصحاب رس�انه و خبرن�گاران ركورددار و 
پيشرو قلمداد كرد. با اينكه پرديس سينمايي ملت به اندازه 
كافي فضا دارد، اما برگزار كنندگان جشنواره براي هر غرفه 
بي ربط و با ربطي فضا اختصاص داده اند، جز اهالي رس�انه. 
در حالي كه براي مديران و متولیان خود جش��نواره میز و صندلي 
و فضاه��اي بي حد وحص��ر تعبیه ش��ده، اما متأس��فانه و در كمال 
بي احترامي، براي خبرنگاران تنها چن��د صندلي بدون میز در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. جالب اس��ت كه برخالف معمول تقريبا هیچ 
كامپیوتر يا لپ تاپي نیز براي خبرنگاران وجود ندارد. در عین حال تا 
دلتان بخواهد غرفه كتاب و غرفه هاي متعدد حصاربندي شده براي 
اعضاي ستاد و كارمندان جشنواره اختصاص يافته است. كارمنداني 
كه صرفاً در حال نشس��تن و خوش و بش هس��تند و ظاهراً وظیفه 
معیني بر عهده آنها نیست. اجتناب از در اختیار قرار دادن حتي يك 
میز معمولي و چند لپ تاپ براي نمايندگان رسانه در جشنواره فیلم 
كوتاه تهران در حالي رقم مي خورد كه سازمان سینمايي و انجمن 
سینماي جوان به عنوان متولي برگزاري اين رويداد طي سال هاي 
اخیر از امكانات مالي بي سابقه اي برخوردار بوده و محدوديت مالي 
براي ارائه خدمات عادي به اصحاب رسانه به طور قطع مطرح نبوده 
است. كارمندان ستادي و روابط عمومي جشنواره فیلم كوتاه نیز تنها 
وظیفه و تكلیف تعريف شده اي كه خود را ملزم به انجام آن مي بینند، 
ارائه كارت شناسايي و ژتون غذاست و حتي نسبت به پیگیري براي 
حل امور خبرنگاران اس��تنكاف مي كنند. جالب است كه به دلیل 

ناآشنايي روابط عمومي با خبرنگاران سینمايي و به خاطر بي دقتي 
خیلي از كارت هاي خبرنگاري هم دچار اش��تباه و نقصان هستند. 
همه اين بي مهري ها به نمايندگان رسانه كه علي القاعده بايد امكانات 
عادي جهت انجام وظايف ذاتي براي آنها فراهم باشد، در حالي رقم 
مي خورد كه به محض ورود مديران و مسئوالن مربوطه همه اعضا 
جهت ش��رف يابي و پاچه خواري دست از پا نمي شناس��ند. اين را 
مي شود از استنكاف جهت ارائه شماره تلفن فیلمسازان به نمايندگان 
رسانه از سوي روابط عمومي جشنواره به وضوح فهمید، همه اينها 
را اضافه كنید به ضعف اس��تراتژي مديران انجمن سینماي جوان 
كشور در سمت و سو دادن به مضامین، دغدغه ها و افكار فیلمسازان 
جوان كشور، طوري كه در اغلب آثار به جز چند نمونه معدود، نه تنها 
سرگرمي به عنوان عنصر اصلي سینما اساساً محلي از اعراب ندارد كه 
رعايت اصول اولیه و بديهي فیلمنامه نويسي و كارگرداني نیز به چشم 
نمي خورد، در مقابل تا دلتان بخواهد دغدغه هاي سطحي، كلیشه اي 

و نخ نما همچنان در آثار دست برتر را دارند.

نگاه »جوان« به ساختار معيوب در برگزاري سي و چهارمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

جايي براي خبرنگاران نيست!

 سرمايه داري نوين
و فرهنگ نفرت پراكني

 هر چن��د در فیلم ها و گیم ه��اي هالیوودي، مب��ارزه تفنگداران و 
كماندو هاي شجاع امريكايي با تروريسم و افراط گرايي، امري قطعي 
و مسجل است و باز اگر چه در اين س��ناريو ها، كشیدن اسلحه و به 
رگبار بستن مردم، امري رايج و معمول تلقي مي شود، با اين همه جدا 
از اين نمايش ها و به قول بودريار »وانمود ها«، در عالم واقعیت جريان 
چیز ديگري است. مانند جريان تیراندازي در الس وگاس كه همچون 
روال همیش��گي تیراندازي ها در اياالت متحده- يكي خونبار تر از 
ديگري- خونبارترين تیر اندازي در تاريخ معاصر آن كش��ور نامیده 
شد و در آن مردي سفید پوست، حسابدار بازنشسته و از قشر نسبتاً 
مرفه و اهل قمار، با 16 قبضه اسلحه نیمه خودكار، از طبقه سي و دوم 
هتل »مندول باي« جمعیتي را در فضاي باز يك كنسرت موسیقي 
كانتري، در محوطه مقابل هتل به رگبار بست. دست كم 59 نفر را 

كشت و بیش از 500 نفر مجروح به جاي گذاشت. 
 روز بعد، ادعاي داعش مبني بر دست داشتن در اين حادثه- كه 
خود نشان از ضعف و استیصال اين گروه تكفیري داشت- اگر چه 
آنقدر پوچ و مضحك بود كه حتي پلیس ف��درال اياالت متحده 
)FBI( را بر آن نداشت تا اين ادعا را كمي بیشتر بررسي كند، اما 
وقتي عمیق تر به حقیقت ماجرا نگاهي بیندازيم، در مي يابیم كه 
اين ادعا، برخالف س��ناريو هاي هالیوودي، گوياي واقعیت هايي 

است كه كتمان آن سخت دشوار و ناممكن مي نمايد. 
 يكي از آن واقعیت ها اين است كه تروريسم در زمانه ما درختي پر 
برگ و بار شده است و بي گمان، ريشه هاي آن را بايد در فرهنگ 
سرمايه داري نوين و سیاست نفرت پراكني- ذاتي اين فرهنگ- در 
جهان امروز جست وجو كرد. فرق نمي كند، چه در لندن و پاريس 
يا در همین الس وگاس؛ الس وگاس��ي ك��ه در كنار نیويورك و 
لس آنجلس، يكي از شهرهاي نمادين امريكا و به زعم »بودريار« 
وانمود كل فرهنگ سرمايه داري معاصر است. فرهنگ مصرفي 
و سرخوشي هاي غیر واقعي، درس��ت مانند يك كازينو كه فرق 
نمي كند برنده يا بازنده، در هر حال هرگاه از آن خارج شويد، بازنده 
بزرگ شمايید كه ارزش هاي واقعي را در مبادله اي نمادين، صرف 

ارزش هاي فراواقعي و دروغین كرده ايد. 
 اينكه داعش ادعا و مسئولیت پذيرش اين حادثه يا حوادثي مشابه 
آن را در الس وگاس و ديگر شهرهاي غربي برعهده مي گیرد، در 
عمق قضیه و از آن جهت قابل بررسي است كه خود داعش اساساً 
پرورده و محصول چنین سیاست هاي فرهنگي در كشورهاي عرب 
و خاورمیانه است. آزادي هاي دروغین و سرخوشي هاي كاذبي كه 
غرب و به ويژه اياالت متحده به بهانه آن، كمترين ارزش هاي مادي 
و معنوي اين جوامع را دستخوش اهداف امپريالیستي )استعمار 
معاصر( مي كند؛ فرهنگي كه با ارزش ها و شعارهاي فرا واقعي خود، 
همچون آزادي و مصرف بي حد و حصر در كنار البي گري هاي پول 
و ثروت، گسست و بي عدالتي عمیقي را رقم مي زند كه نه تنها در 
جوامع تحت سلطه  اين فرهنگ مانند كشورهاي عرب خاورمیانه 
و ش��مال آفريقا كه در خود اين جوامع سلطه گر نیز شكاف هاي 
اجتماعي و نفرت هاي انساني را دس��تمايه حوادث تروريستي و 
جنون آمیزي نظیر آنچه در الس وگاس و ديگر ش��هرهاي غربي 

روي داده است، مي نمايد. 
 اينكه جوان عرب با اتومبیل يا با چاقو و قمه به مردم بي دفاع در لندن 
و پاريس حمله مي كند يا استیون پداك 64 ساله، زن و كودك و عابر 
از همه جا بي خبر را در الس وگاس ب��ه گلوله مي بندد، خود نتیجه 
قماري اس��ت كه تنها برنده آن البي هاي ق��درت و ثروت همچون 
انجمن ملي سالح )NRA( در اياالت متحده- اين بزرگ ترين نماد 
سرمايه داري نوين- است و بازندگان آن تمام قربانیان اين فرهنگ 
تروريسم پروري و نفرت پراكني در سرتاس��ر جهان. چنانكه »تري 
ايگلتون« – منتقد ادبي بريتانیايي- معتقد اس��ت؛ برخالف آنچه 
ماركس پیش بیني مي كرد، ديگر پرولتاري��اي غرب )طبقه كارگر 
اروپايي( در صف مقدم اين رويارويي قرار ندارد و دست كم در وضعیت 
كنوني به نظر مي رسد بیچارگان زمین، بنیادگرايان اسالمي باشند با 

همه نفرتي كه اين نظام سلطه گر به همراه آورده است. 
 با اين هم��ه، اين نفرت عمیق كه حاصل گسس��ت و بي عدالتي 
گسترده اين نظام مي باش��د، خود به تنهايي دلیل اين خشونت 
و تروريسم شاخ و برگ گسترده در سرتاسر جهان امروز نیست. 
دلیل ديگر آن، كذب و دروغ و به عبارت ديگ��ر پوچي و ابتذالي 
است كه اين نظام و فرهنگ سرمايه داري معاصر با تمام شعار ها 
و نماد هاي فرا واقعي و اغراق ش��ده اش مانند هالیوود- با فیلم ها، 
گیم ها و س��ناريو هاي دروغینش- به ارمغان آورده است. اگر نه، 
پس واقعاً انگیزه و دلیل استیون پداك قمارباز و متمول از به رگبار 

بستن همشهري هايش چه بوده است؟

فرزاد ميرحميدي     یادداشت

   محمدصادق عابديني
زن رفته كالج ديده فاكولته / اگر آيد به پيش 
تو دكولته / چو در وي عفت و آزرم بيني/ تو هم 
در وي به چشم شرم بيني/تمناي غلط از وي 
محال است/ خيال بد در او كردن خيال است.
اين ابيات حدود يك قرن پيش براي ايرانيان 
س�روده ش�د تا آنها را مهياي كشف حجاب 
كنند. يك قرن بع�د بس�ياري از زنان كالج 
رفت�ه و »فاكولته«)دانش�كده( ديده غربي 
كه اتفاق�ًا لباس هايش�ان »دكولته«)نوعي 
لب�اس ب�از زنانه( اس�ت، جم�ع ش�دند و از 
تجاوزها و آزارهاي جنسي گفتند كه سال ها 
درباره شان س�كوت كرده بودند. شاعر اين 
ابيات آنق�در عمر نكرد ت�ا ببيند بي حجابي 
كه مدعي آن بود، چه باليي بر سر زيبارويان 
هالي�وودي آورده اس�ت؛ زناني ك�ه دنياي 
س�ينما و تبليغات در مش�ت آنهاس�ت، اما 
خودشان بازيچه هوسبازان جنسي هستند! 
بازيگراني مثل آنجلیا جولي يا »لوپیتا نیونگو« ستاره 
فیلم »دوازده سال بردگي« كه از سوي تهیه كننده 
هالیوودي مورد تجاوز قرار گرفته و چندين سال در 
قبال آن سكوت كرده اند. شبیه اتفاقي كه در فیلم 
»سكوت بره ها« رخ مي دهد و بیماري جنسي سراغ 
افراد بي گناه مي رود، اما اين بار برده ها سكوت نكرده 
و دست به افشاگري زده اند. نه بازيگران هالیوودي 
و نه خانم »مارگوت والس��تروم« وزير امور خارجه 
سوئد كه گفته در باالترين سطح سیاسي نیز آزار 
جنس��ي علیه زنان وجود دارد، قدرتي براي تغییر 
ش��رايط غیر اخالقي حاكم در غ��رب ندارند. آنها 
ش��ايد اعتراض كنند، اما در آخر دولت هايي مانند 
فرانس��ه و آلمان، مظاهر ديني را مورد هجمه قرار 
مي دهن��د و ب��ا ممنوعیت حجاب، پوش��ش زنان 
مسلمان را ضد آزادي هاي غربي معرفي مي كنند 
تا راه براي تجاوز هاي بعدي هموار ش��ود! اتفاقات 
اخیر و پرداخت به مسئله تجاوز جنسي گسترده به 
زنان در كشورهاي غربي، اكنون پارادوكسي را به 
وجود آورده است كه آيا اين همان اتوپیايي است 
كه در آن زن و مرد زير س��ايه آزادي هاي فردي و 
اجتماعي، جامعه اي متفرق را ساخته اند كه در آن 
دين حذف شده و هنجار هاي قانوني جاي اخالق 
انساني را گرفته است! يا جنگلي است كه در آن هر 
كس قوي تر است مي تواند هر طور كه مي خواهد 
عمل كند و نه تنها به حقوق بلكه به جان و حیثیت 

افراد تجاوز كند. 
   تجاوز جنسي فراگير تر از تصور 

بعد از افشاي رسوايي اخالقي»هاروي وانستین« 

تهیه كننده سرش��ناس و از غول ه��اي هالیوود 
و روش��ن ش��دن چندين مورد تج��اوز و آزار و 
اذيت جنسي از سوي اين تهیه كننده علیه زنان 
هالیوودي، »الیس��ا میالنو« بازيگر امريكايي با 
ايجاد هش��تگ»metoo«)من هم( از ديگران 
خواست تا تجربیاتش��ان را درباره تجاوز يا آزار 
و اذيت جنسي بیان كنند؛ هشتگي كه به يكي 
از ترند هاي توئیتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي 
تبديل ش��د و زواياي ديگري از فس��اد اخالقي 
زير پوست آزادي هاي غربي را به نمايش گذاشت! 
نتیجه كار تا امروز باعث شد تصويري واقعي تر 
از آنچه غرب دوست ندارد با آن شناخته شود، 
به وجود آيد. در اين تصوير، تجاوز به زنان و آزار 
و اذيت جنس��ي كودكان، ديگر مربوط به يك 
شخص يا گروه نیست، بلكه به صورت گسترده و 

فراگیر غرب را در برگرفته است. 
وقتي به اخبار آزار و اذيت هاي جنسي در غرب نگاه 
مي كنیم، بیش از هر چیزي شاهد آن هستیم كه 
انگشت اتهام به سمت رنگین پوستان و مهاجران 
گرفته مي ش��ود، به خصوص اگر اي��ن مهاجران، 
مسلمان نیز باش��ند. نمونه سوء استفاده بزرگ از 
اين اخبار را دونالد ترام��پ رئیس جمهور تندرو 
اياالت متحده در دوران مب��ارزات انتخاباتي اش 
به راه انداخت. ترامپ با دست گذاشتن بر چنین 
خبرسازي هايي، خواستار جلوگیري از ورود اتباع 
چند كش��ور كه اغلب مس��لمان بودند به خاك 
امريكا ش��د؛ چیزي كه امروز در امريكا به قانون 
تبديل شده است،اما اكنون كه مشخص شده اكثر 
متجاوزان جنسي نه مهاجران، بلكه سفید پوستان 
غربي هستند كه امريكا را موطن خود مي دانند و 
به اصطالح »native«)بومي( ينگه دنیا هستند، 
ترامپ براي حمله به كشورهاي مسلمان دنبال چه 

بهانه اي خواهد بود؟!
هش��تگ metoo، نظر روانشناسان را به خود 
جلب كرده اس��ت. CNNدر گزارشي، كمپین 
metoo را باعث عادي سازي بیان موجود تجاوز 
و آزاد و اذيت جنسي عنوان  و تصريح مي كند كه 
پیش از اين به دلیل شرم و محرمانه بودن، خیلي 
از افرادي كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، سال ها از 

بیان آن خود داري كرده اند. 
  كمپيني كه باعث افشاگري شد

كمپین metoo به زناني كه ت��ا امروز تجربه 
آزار هاي جنسي ش��ان را پنهان كرده و سكوت 
ك��رده بودند، اين جرئ��ت را داده تا دس��ت به 
افش��اگري بزنند. خبرنگار CBS ب��ا چند تن 
از اين زنان ك��ه در كمپین )من هم( ش��ركت 

كرده اند، مصاحب��ه كرده اس��ت. در میان اين 
زنان افرادي هس��تند كه در 9 يا 16 س��الگي 
مورد تجاوز ق��رار گرفته اند و تا امروز درباره آن 
سكوت كرده بودند. CBS در اين گزارش سراغ 
زنان فعال در حوزه سیاست و فعاالن اجتماعي 
نیز رفته اس��ت؛ زناني كه در رسانه هاي غربي 
تالش مي ش��ود با پررنگ كردن موفقیت هاي 
آنها، افكار عموم��ي جهان را به س��مت قبول 
مترقي و پیشرو بودن زنان در غرب متوجه كند. 
حضور يك زن در يك نهاد سیاسي مي تواند به 
معناي موفقیت غرب و احترام به تساوي حقوق 
زن و مرد باش��د. »ناتالیا ردياك« عضو شوراي 
ش��هر پترزبورگ مي گويد، از س��وي حامیان 
سیاسي اش مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است 
و مردان سیاس��ت وي را از نظر جنسي تهديد 
كرده اند! »ولف هرد« بنیانگ��ذار و مدير عامل 
ش��ركت BUMBLE كه قاعدتاً بايد نمادي 
از يك زن مدرن و پیشگام در مسائل اجتماعي 
باشد، مي گويد:»من هر روز مورد تجاوز و اذيت 
قرار گرفتم«، متأسفانه اين تجاوز ها در دفتر كار 

خانم»هرد« انجام شده است! 
گاردين در گزارشي به آمار تجاوزهاي جنسي 
در انگلیس و ولز پرداخته است. در اين گزارش 
عنوان شده طي سال 2015 میالدي بیش از 23 
هزار مورد گزارش تجاوز در اين كشور ثبت شده 
كه تقريباً همه اين گزارش ها از سوي زنان بوده 
است. بر اس��اس اين گزارش ظرف مدت چهار 
سال میزان ثبت گزارش هاي تجاوز و آزار و اذيت 
جنسي دو برابر شده است. گاردين همچنین به 
آمار كودك آزاري در انگلیس پرداخته اس��ت. 
آزار جنس��ي ك��ودكان در انگلی��س از بیش از 
85هزار مورد در سال 2011 به بیش از 11 هزار 
مورد در سال 2015 رسیده است. اين به آن معنا 
است كه از هر 100 هزار كودك انگلیسي 109 

كودك مورد تجاوز قرار گرفته اند!
اينها بخشي از آمارهايي است كه سیاستمداران 
غربي دوست ندارند، درباره آن صحبت كنند. 
در عوض وقتي صحبت از مهاجران مي ش��ود، 
رس��انه هاي غرب��ي ب��ه س��وي هراس افكني 
پیش م��ي رود. »ديل��ي میل« در گزارش��ي با 
عنوان»ترس از تج��اوز مهاجران در سراس��ر 
اروپا گس��ترش  يافته« آمارهايي از تجاوزهاي 
جنسي از سوي مهاجران عرب و آفريقايي ارائه 

داده است.
 براي نمونه در اين گزارش به 150 مورد تجاوز 
در پنج ش��هر آلمان اش��اره و تأكید شده است 
كه پلیس آلمان ب��راي مقابله با تج��اوز و آزار 
جنس��ي زنان آلماني از س��وي مهاجران اقدام 
به بازداش��ت گس��ترده آنها كرده است؛ كاري 
كه اعتراض هاي فعاالن حقوق بش��ر را در پي 
داش��ته اس��ت. ديلي میل، در اين گزارش، به 
روش جايگزين بازداشت كه از سوي نروژي ها 
انجام شده نیز پرداخته است. به اعتقاد نروژي ها 
مهاجران به خاطر آنكه از كشورهايي مردساالر 
مي آيند، بايد با اروپاي آزاد كه در آن زنان لباس 
راحت مي پوشند و الكل مصرف مي شود، آشنا 
ش��وند. گويا زماني كه نروژي ها مي خواستند 
فرهنگ غربي را ب��ه خورد مهاج��ران بدهند، 
هنوز هش��تگ)من هم( راه اندازي نشده بود و 
تجربیات هولن��اك دختران غرب��ي كه آزادي 

پوشش داشته اند، به بیرون درز نكرده بود.

 كمپين »ME TOO« )من هم( 
در شبكه هاي اجتماعي در بيان تجربه تلخ تجاوز جنسي به زنان در غرب

شكستنسكوتبردهها!

حكمت 155

الزم اس��ت از كس��ى اطاعت 

كنید كه از نشناختن او معذور 

نیستید.

    جبار  آذين
حسین شهابي فیلمسازي متعهد، بدون حاشیه و دغدغه مند است 
و براي گفتن حرف هاي خوب و نقده��اي اجتماعي اش درقالب 
فیلم و گونه سینماي اجتماعي، در پي دستیابي به ساختار، فرم 
و روايت سینمايي دلپس��ند خود و تماشاگرپذيراست. فیلم هاي 
او سوژه ها و داستان هايي س��اده، روان و اجتماعي دارند و چنین 
مضامین و داس��تان هايي الج��رم روايت هاي س��اده و روان و در 
عین حال جذاب س��ینمايي مي طلبند. از همین رو فرم و محتوا 
بايد در خدمت يكديگر  باشند و همديگر را كامل كنند و هرگونه 
كم توجهي يا اف��راط در به كارگی��ري آنها مي تواند  س��اختمان 
دراماتیك اثر را مختل كند. اشكالي كه در ساخته شهابي به چشم 
مي خورد. در همین ارتباط تأكید بر يك نكته ضرورت دارد و  آن 
اينكه استفاده از روايت هاي غیرهمسنگ و ناهمخوان با مضمون 
و محتوا، خطرواشتباهي است كه فیلمس��ازان جوان و نوجوان و 
ش��هابي نبايد آن را ناديده بگیرند، چراكه از فیلم سینمايي يك 

ملغمه آشفته مي سازد. در آثار پیشین اين كارگردان، غلظت توجه 
به مضمون، بیش از عنايت به كار روي فرم و س��اختار سینمايي 
آنها بود، به همین دلیل ش��هابي خواسته اس��ت اين ضعف را در 
»آزاد به قیدشرط« جبران كند كه توجه زياد از اندازه اش به فرم، 
از چارچوب و ظرفیت داس��تان فیلم بیرون زده اس��ت. او و ديگر 
سازندگان فیلم هاي اجتماعي و ناتورالیس��تي نمي توانند  بدون 
قید و ش��رط با روايت ها و فرم هاي پیچیده و متكلف و نامناسب 
سینمايي، ظرف مظروف آثار خود را بچینند. »آزاد به قید شرط« 
در كنار حرف هاي مهم و به زبان ساده داستاني، گرچه سمت گیري 
س��اختاري س��اده دارد.بهره گیري ازهر گونه ف��رم و بازي هاي 
خام دستانه فرمیك هم به مفهوم كیفیت بخشي به فیلم تلقي نشده 
وبه آن آسیب مي رساند، اين فیلمساز به سوي فرم گرايي میل و 
ساده سازي و ساده گويي را فداي آن كرده است. شهابي كه برخالف 
ساخته هاي پیشین خود، كوشیده در اين فیلم، بیش از گذشته به 
فرم توجه كند و از نظر بصري، »آزاد به قید شرط« را سینمايي تر 
كند، اندكي دچار تندروي شده و بازي هاي او با فرم و نماها، افزون 
بر اينكه كمتر در خدمت مضمون فیلم هستند، چندان هم زيبا و 
تأثیرگذار نیستند. اين روند در كلیت فیلم او قابل مشاهده است. 
او در اين فیلم با قراردادن آدم هايش به ويژه شخصیت اصلي قصه 
در موقعیت هاي تازه، مي توانست به بررس��ي اجتماعي و فردي 
مش��كالت جامعه و قشري خاص بنش��یند و به نقد قضاوت هاي 
سطحي و زنداني شدن انسان ها در حصار بزرگ تري از قراردادها و 
باورهاي منسوخ فرهنگي و اجتماعي بپردازد، اما اين همه، در فیلم 

شهابي به نمايش در نیامده وآن را تا حدي الكن كرده است.

 »آزاد به قيدشرط«
 نمايشي با محوريت ازساده سازي تا تكلف ساختاري!

فهم غلط شناخت از حضرت مهدي)عج( 
نمايش عطش آتش به نويس��ندگي حس��ین مهكام و كارگرداني امیر احمد رحمتي در 
اين شب ها میزبان عالقه مندان در بوستان واليت است. مكان اجراي نمايش در بوستان 
واليت خیمه گاه راشن و دلیل اجراي نمايش در فضاي خیمه گاه وجود صحنه هايى خاص 
است كه از جلوه هاي ويژه برخوردار است، اين نمايش با توجه به حركات خاص نمايشي 
متفاوت بودن خود را نش��ان مي دهد. تمامي هزينه هاي اين نمايش به صورت دلي انجام 
شده وتا االن هیچ گونه حمايت مالي نداشته اس��ت. بلیت اين نمايش رايگان و هر شب 

پذيراي هزار و 200نفر است. 
امیر احمد رحمتي، كارگردان اين نمايش درخص��وص موضوع و محوريت نمايش به 
خبرنگار ما مي گويد:داستان يكي از ساربانان امام حسین)ع( است به نام بريده بن وائله 
كه در عصر عاشورا به كربال باز مي گردد و به طمع كمربند امام حسین)ع (وارد گودال 
قتلگاه مي شود و داستان انگش��ت و انگش��تر را به وجود مي آورد و در ابتداي نمايش 
مي بینیم كه بشیر سر كاروان دار امام حسین)ع( با بريده درگیر شده و صحنه به عالم 
برهوت جهنمي كشیده مي ش��ود و  بريده و قتله هاي كربال را در برهوت خواهیم ديد 
كه در حال عذاب كشیدن هس��تند و اعتراف به گناهان خود مي كنند و با هر اعتراف 
تصويري از مصیبت كه به امام و اهل بیتش شده نشان خواهیم داد تا در نهايت به اين 
نتیجه خواهیم رسید كه مشكل فهم غلط از ش��ناخت امام زمانشان بوده و داستان به 
عصر غیبت خواهد رس��ید و با توجه به اينكه نكند ما هم امام عصر را نشناخته وكاري 
براي او نكرده ايم ودلیل غیبت امام عصر ما هستیم و بايد براي ظهور آقا دعا كرد و قدم 

مثبتي برداشت، نمايش به پايان مي رسد.
در فینال نمايش ظهور حضرت مهدي به تصوير كشیده خواهد شد و محوريت اصلي اين 

نمايش فهم غلط از شناخت امام زمان )عج( و غافل شدنمان از ايشان است.

    نمایش

وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
وعده كرد ك��ه مس��ائل مالي 
جشنواره  فیلم فجر در سازمان 
سینمايي بررسي و به مرور ارائه  
خواهد شد. سید عباس صالحي 
با حضور در پرديس سینمايي 
ملت، مح��ل برگزاري س��ي و 
چهارمین جشنواره بین المللي فیلم كوتاه تهران در پاسخ به 
سؤالي درباره اينكه چرا با وجود موافقت شما براي اعالم ريز 
هزينه هاي سي و پنجمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش 

جهاني و ملي هنوز سازمان سینمايي اقدامي نكرده است، 
گفت: تأكید بنده و ديگر متولیان امر اين است كه جشنواره 
امسال در همه جزئیات شفاف باشد تا ما مقابل افكار عمومي 
پاس��خگويي بهتري داش��ته باش��یم. البته ديديم كه دبیر 
جشنواره س��ال قبل درباره برخي از پرسش ها توضیحاتي 
ارائه داد، مثاًل درباره يك بازيگر خاص توضیح داد، همچنین 
بقیه مقوالت از ناحیه دوستان س��ازمان سینمايي بررسي 
شده است كه به مرور ارائه خواهد شد. صالحي اضافه كرد: 
برداش��ت ما اين است كه مس��یری رو به ش��فافیت را طي 

مي كنیم تا با مسائل و چالش هاي كمتري روبه رو شويم.

بررسي مسائل مالي جشنواره هاي فجر

به دنب��ال انتش��ار گزارش هاي 
نیوي��ورك تايم��ز و نیويورك��ر 
در باره فس��اد اخالق��ي هاروي 
وانستین، تهیه كننده هالیوودي 
و انعكاس وسیع اخباري مبني بر 
اينكه او از موقعیت حرفه اي اش 
سوء اس��تفاده مي كرد تا با وعده 
دادن نقش هاي بزرگ تر به زنان بازيگر از آنها سوء اس��تفاده 
جنسي كند، ش��اخه انتش��اراتي اين تهیه كننده نیز تعطیل 
شد. انتشارات بزرگ هچت كه اين شركت انتشاراتي را به نام 
»وانس��تین بوكز« براي اين تهیه كننده راه اندازي كرده بود، 
با انتش��ار اخبار وسیع درباره فس��اد اخالقي اين تهیه كننده 

هالیوودي، بالفاصله دستور تعطیل ش��دن اين انتشاراتي را 
داد و كارمندان اين شاخه را به »هچت بوكز« منتقل كرد. اين 
ناشر اعالم كرد، كتاب هايي كه قرار بود با همكاري واينستین و 
هچت تحت عنوان انتشارات »وانستین بوكز« منتشر شود، با 
نام هچت وارد بازار مي شود. وانستین بوكز با همكاري انتشارات 
هچت طیف وسیعي از كتاب هاي داستاني و غیرداستاني را كه 
بیشتر از س��وي چهره هاي رس��انه اي و سرش��ناس نوشته 
مي شدند، منتشر كرده اس��ت. میكا برززينسكي از مجريان 
تلويزيوني كه قراردادي براي نوشتن سه كتاب با »وانستین 
بوكز« امضا كرده بود، گفت تا زمان روشن شدن وضعیت اين 
انتشاراتي و تا زماني كه نام وانستین روي آن باشد، از همكاري 

با آن خودداري مي كند.

توقف انتشار آثار تهيه كننده فاسد 

 پايیز امس��ال، بازار كتاب امريكا ش��اهد انتش��ار داغ ترين 
كتاب هاي سیاس��ي خواهد بود كه احتماالً توزيع هر يك 

بازتاب هايي در فضاي سیاسي اين كشور خواهد داشت. 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري امري��كا در س��ال 2016 و 
مسائل پس از آن، موجب خلق شماري از كتاب هاي كاماًل 
سیاسي ش��ده كه همین پايی��ز از راه مي رس��ند. در میان 

آنها كتاب »چه اتفاق افتاد« نوش��ته هی��الري كلینتون 
از انتشارات س��یمون  اند شوستر اس��ت كه 12 سپتامبر 
وارد بازار مي ش��ود. نامزد حزب دموكرات در اين كتاب به 
مسائلي پرداخته است كه موجب شد انتخابات را به دونالد 
ترامپ ببازد. اين كتاب در قالب خاطره يكي از مهم ترين 

كتاب هاي امسال است.

تراژدي ترامپ در بازار كتاب

انجمن هنرهاي تجسمي روايت فتح براي مسابقه بین المللي 
»پايان تروريسم« در بخش هاي پوستر، كارتون و كاريكاتور 
اعالم فراخوان ك��رد. فراخوان اين مس��ابقه بین المللي در 
بخش پوستر با موضوع »پايان تروريسم«)همراه با نگاه طنز 

هنرمندان گرافیست(، در بخش كارتون با موضوعات »پايان 
تروريسم«، »حلب آزاد شد« و »موصل آزاد شد« و در بخش 
كاريكاتور با موضوعات »بنیامین نتانیاهو«، »دونالد ترامپ«، 

»آنگ سان سوچي« و» محمد بن سلمان« است.

فراخوان مسابقه كاريكاتور »پايان تروريسم« 
      

      

      


