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فاضل نظري مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان  و نوجوانان شد
    خبر

فاضل نظري كه پيش از اين س�مت معاونت هنري حوزه 
هنري را در پرونده خود داش�ت، به س�مت مديرعامل 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منصوب ش�د. 
فاضل نظري طي حكمي از س��وي س��یدمحمد بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش به عن��وان مديرعامل كان��ون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان منصوب شده است. بنا بر اعالم روابط عمومي 
كانون، مراسم معارفه و تكريم مديرعامل جديد اين مجموعه با 

حضور وزير آموزش و پرورش امروز از ساعت 15 در سینما تئاتر 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خیابان شهید 
بهشتي، خیابان خالد اسالمبولي )وزرا س��ابق( برگزار مي شود. 
علیرضا حاجیان زاده، مديرعامل پیشین كانون از 10 آذر 1392 به 
سمت مديرعاملي اين مجموعه منصوب شده  بود كه پس از چهار 
سال، فاضل نظري )پیش از اين معاون هنري حوزه هنري انقالب 

اسالمي بوده است( جايگزين وي شده است. 

     محمد صادقي
سيد عباس صالحي، وزير ارشاد در جلسه توديع و معارفه 
معاون�ان پيش�ين و جدي�د معاون هن�ري وزارت ارش�اد 
تأكيد كرد ك�ه در مورد اك�ران و مجوزها، به ش�وراها اتكا 
دارد و خودش ب�ه صورت موردي ورود پي�دا نخواهد كرد. 
وزير دراين جلس��ه گفت: در دوره هاي گذشته فرايند بسیاري 
از ص��دور مجوزه��ا در بخش هاي مختل��ف اي��ن وزارتخانه با 
دخالت هاي افراد باال دس��تي همراه بود، ولي در دولت يازدهم 
اين رويه برچیده شد و در اين دولت نیز اين روش ادامه خواهد 
داش��ت. اعتماد به معاونان و مدي��ران كارآم��د و اهالي فن و 
هیئت هاي علمي در انجام امور اين وزارتخانه از اولويت هاست. 
مشي آرام و شخصیت متین س��یدعباس صالحي، وزير ارشاد 
دولت دوازدهم هر ماه بیش از گذش��ته به ش��خصیت فردي 
محافظه كار و محتاط نزديك مي شود؛ شخصي كه از رسانه ها 
مي خواهد از وي س��ؤال نپرس��ند ت��ا بتوان��د وزارتخانه اش را 
بشناسد يا در نشس��ت خبري اش آنقدر كلي صحبت مي كند 
كه هیچ كس نتواند موضع صريح وی را درباره آنچه قرار است، 
در حیطه اختیارات قانوني وزير ارش��اد بسنجد. اين بار نیز در 
زماني كه مس��ائل مهمي مانند بحث اكران فیلم هاي توقیفي 
يا لغو مجوز اجراي برنامه هاي موس��یقي به میان آمده، باز هم 
شاهد آن هستیم كه وزير متواضعانه مي گويد به صورت موردي 
نمي خواهد ورود پیدا كند. در اينجا بايد از وزير اين س��ؤال را 
پرسید كه اگر قرار بود صرف اعتماد به شوراها باعث حل همه 
مشكالت حیطه فرهنگ و هنر شود، پس اصوالً موجوديت وزير 

ارشاد چه جايگاهي در رتق و فتق امور فرهنگي دارد؟ مي شد 
يك ش��وراي تخصصي ايجاد و كاًل پس��ت وزير را از وزارتخانه 
ارشاد حذف كرد. در ثاني وضعیت موجود يكي از ثمرات همان 
شوراهايي اس��ت كه وزير ارشاد به آنها اس��تناد و اعتماد دارد! 
موضوع بغرنج رفع توقیف ها كه مش��خص نشد بر چه مبنايي 
صورت گرفت��ه نیز از جمله همی��ن موارد اس��ت. اكنون وزير 
مي گويد نمي خواهد در موضوع رفع توقیف ورود پیدا كند. اگر 
در يك بزنگاه استراتژيك س��ینمايي وزير خود را كنار بكشد، 
پس قرار است چه اتفاقي بیفتد تا صراحت و قاطعیت وزير ارشاد 
را در آن مشاهده كنیم! وزارت ارشاد در دولت دوازدهم اكنون 
بیش از هر وقت ديگري نیازمند ورود جدي وزير به موضوعاتي 
است كه وزارت را با چالش روبه رو كرده است و نمي شود صرفاً با 
ريش سفیدي و مصلحت انديشي آن را كنترل كرد. وزير حداقل 
بايد اين جسارت را داشته باشد تا اگر شوراهاي مورد اعتمادش 

اشتباهي كردند، شخصاً ورود پیدا و آن را تصحیح كند.

وزير ارشاد هيچ ايده ای برای فرهنگ و هنر كشور ندارد

وزير ارشاد خود را خنثي تر از سايرين نشان داد 
فاجعه در اكران انيميشن سينمايي  »فهرست مقدس«

وقتي سازمان سينمايي دغدغه اي براي آثار ارزشي ندارد!

تأكيد بر لزوم برگزاری قدرتمند جشنواره فيلم فجر و نه يک جشن و گردهمايی!

سیاست های نادرست سازمان سینمایی 
باعث زوال جشنواره می شود
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نخستین نتیجه ای كه شخص بردبار 

از بردباری خود مى برد، اين است كه 

مردم در برابر جاه��ل و نادان از وی 

حمايت خواهند كرد. 

      فرزين ماندگار
 در حالي كه گل�دن گلوب نامزده�اي هفتاد و پنجمين 
دوره خ�ود را معرف�ي ك�رد، نب�ود كارگردان ه�اي 
زن در مي�ان نامزده�ا ب�ه جنج�ال بدل ش�ده اس�ت. 
نبود كارگ��ردان زن در میان نامزدهاي گل��دن گلوب اين 
روزها با افشاگري هاي جنسي در هالیوود كه زنان زيادي را 
دربرمي گیرد و از س��وي بازيگران چهره زن هالیوود مطرح 
شده ، پیوند خورده اس��ت و بار ديگر فاصله زياد آنچه را در 
ويترين هالیوود درباره زنان عرضه مي شود با آنچه در پشت 
صحنه هالیوود در حال رقم خوردن است،  نمايان مي كند. 

رويترز در اين باره نوش��ت: در میان نامزدهاي گلدن گلوب 
حضور ناگهان��ي فیلم »همه پول هاي دنیا« س��اخته ريدلي 
اسكات همان قدر خبرس��از شده اس��ت كه نبودن نام هیچ 
كارگ��ردان زن در میان نامزده��ا. زن��ان در كارخانه بزرگ 
رؤياس��ازي امريكا طي يك قرن اخیر با تبعیض هاي فراواني 
روبه رو بوده اند؛ تبعیض هايي كه پس از نزديك به 100سال از 
اختراع سینما در امريكا افشا مي شود، از جمله تفاوت فاحش 
دستمزد بازيگران زن در مقايسه با بازيگران مرد؛ چیزي كه 
محرمانه بودن آن باعث شده بود تا طي اين همه سال عمق 
آن برمال نشود، ولي طي اين س��ال ها اين تبعیض ها سر باز 
كرده و باعث شده س��تاره هاي زن هالیوود با حقايق تلخي 
روبه رو ش��وند. پس از ماجراي تبعیض در دس��تمزدها حاال 
چندماهي است كه سريال افشاگری هاي جنسي در هالیوود 
توجهات جهاني را به وضعیت حقیقي زنان در صنعت بزرگ 
هنري امريكا جلب كرده است. به همه اينها قرار نگرفتن حتي 
يك كارگردان زن را در می��ان نامزدهاي جايزه معتبر گلدن 
گلوب اضافه كنید. در جريان برگزاري مراس��م س��ینمايي 

گلدن گلوب كريستوفر پالمر كه در دقیقه 90 به جاي كوين 
اسپیسي جلوي دوربین ريدلي اسكات رفت، به طرزي غیرباور 
در میان نامزدهاي گلدن گلوب جاي گرفت و از سوي ديگر 
گرتا گرويگ كارگردان فیلم »لیدي برد« كه با اقبال منتقدان 
و جوامع هنري روبه رو ش��ده بود، از حضور در فهرستي جا 
ماند كه توس��ط كارگردان هاي مردي چون ريدلي اسكات، 
گي يرمو دل تورو، مارتین مك دونا، كريستوفر نوالن و استیون 
اسپیلبرگ پر ش��ده بود. پتي جنكینز كه با فیلم ابرقهرماني 
»زن ش��گفت انگیز« در رأس باكس آفیس جاي گرفته بود 
نیز از رسیدن به اين فهرست جا ماند. مك دونا، كارگردان و 
نويسنده »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوري« نیز در اين باره 
گفت: اين واقعاً شرم آور است. مي دانم زنان فیلمنامه نويس 
بزرگي امسال مورد تأيید قرار گرفتند، اما در بخش كارگرداني 
به آنها توجهي نشد، شايد در اس��كار جبران شود. همه اين 
موارد درباره وضعیت زنان در هالیوود از اين حكايت دارد كه 
زنان صرفاً ويترين هالیوود را تشكیل مي دهند و در حقیقت 

ماجرا منزلتي درجه دوم براي آنها تعريف شده است.

جاي خالي كارگردان هاي زن در نامزدهاي گلدن گلوب خبرساز شد 

زنان همچنان طفيلي مردان در هاليوود هستند
 در پی اظهارات رئيس س�ازمان س�ينمايی 
مبنی بر غالب شدن بخش جشن در جشنواره 
فجر، سينماگران با بيان اينكه حضور افراد 
ناآگاه و اعمال س�ليقه نادرس�ت تيش�ه به 
ريش�ه مهم  ترين رويداد س�ينمايی كشور 
زده، خواستار تغيير نگرش سازمان سينمايی 
شدند و خاطرنشان كردند، ادامه راه پرغلط 
ايوبی به نفع سينما نيست و رئيس سازمان 
س�ينمايی بايد در پ�ی ترمي�م ويرانی های 
ايجاد ش�ده ط�ی چهار س�ال اخير باش�د. 
محمدمه��دی حیدريان رئیس فعلى س��ازمان 
سینمايى در گفت وگويى با يكى از خبرگزاری  ها 
در اظهارنظ��ری عجیب گفت: »بخش جش��ن 
جش��نواره فجر در حال غالب ش��دن اس��ت و 
قطعاً يك��ى از اصلى    ترين جش��ن های انقالبى 
است و امس��ال باش��كوه تر خواهد ش��د!« اين 
اظهارات در حالى است كه جشنواره فیلم فجر 
مهم  ترين رويداد سینمايى كش��ور است و اين 
وظیفه مس��ئوالن فرهنگى و دولتى است كه با 
استانداردسازی اين رويداد مهم سینمايى كاری 
كنند تا اين جشنواره به اعتبار داخلى و خارجى 
دس��ت پیدا كند اما متأس��فانه آنچه از عملكرد 
مديران سینمای كشور طى دولت های يازدهم و 
دوازدهم برآمده نشان از آن دارد كه مى خواهند 
تیشه به ريشه اين جشنواره مهم و ارزشمند كه 
ريشه هايش با ريشه و بنیان انقالب شكوهمند 
اسالمى عجین شده و قطعاً يكى از اهداف اولیه 
تأسیسش اين بوده تا آرمان های ارزشمند انقالب 

اسالمى را به جهانیان معرفى كند، بزنند. 
متأسفانه طى سال های اخیر با حضور مديران 
ناكاربلد در مسند رياست سازمان سینمايى ما 
همواره شاهد تصمیمات عجوالنه آنها بوده ايم؛ 
حضور برخى افراد به اصطالح سینماگر در كنار 
اين مديران كه همگى مافیا محسوب مى شوند و 
مى خواهند همه سینما را چپاول كرده و به تاراج 
و يغما ببرند بیش از پیش باعث شده تا مديران 
سینمايى تدبیری برای احیای ارزش های اولیه 
جشنواره فیلم فجر نداش��ته باشند و در پى آن 
باشند مراس��م های متفاوتى مانند جشن خانه 
سینما را به جای جشنواره فیلم فجر علم كنند!

  می خواهند جش�ن خانه س�ينما را در 
جايگاه جشنواره اصلی سينما علم كنند!

جبار آذي��ن منتقد و م��درس س��ینما در پى 
اظهارات محمدمهدی حیدريان رئیس سازمان 

سینمايى گفت: سخنان حیدريان نشان از ادامه 
راه پرغلط و پرآس��یب ايوبى دارد و متأس��فانه 
ايشان با اين حرف ناپخته شان آب پاكى را روی 
دست همه س��ینماگران ريختند كه ديگر قرار 
نیست ما شاهد برگزاری يك جشنواره سینمايى 
در كشورمان باشیم و با تمام قوا در پى تخريب 

دستاوردهای چند ساله آن هستیم! 
روزگاری جش��نواره فیلم فجر ويترين و آيینه 
نمايش بضاعت ساالنه سینمای كشور، اهداف 
و ارزش ها، گردهمايى س��ینماگران و هادی و 
هدايتگر سینمای كش��ور و همچنین میثاقى 
س��االنه با آرمان های فجر انقالب اس��المى و 
فجر جامعه بود اما از دو دهه اخیر به ويژه طى 
س��ه، چهار س��ال گذش��ته با تغییرات مكرر و 
سلیقه ای مديران سینمايى و يكه تازی باندهای 
س��ینمايى در سازمان موس��وم به سینمايى و 
ديگر زيرمجموعه های اين سازمان، جشنواره 
فیلم فجر و به تبع آن سینمای ايران از اهداف و 

آرمان  ها دور شد. 
  باي�د فاتح�ه جش�نواره فيل�م فجر را 

بخوانيم
هوش��نگ توكلى بازيگر و كارگردان سینما و 
تلويزيون در پى اظهارات محمدمهدی حیدريان 
با انتقاد شديد از عملكرد مديران فرهنگى دولت 
تدبیر و امید اظهار داشت: بايد فاتحه جشنواره 
فیلم فجر را بخوانیم چرا كه با توجه به شرايط 
فعلى و اظهارات رئیس سازمان سینمايى ديگر 
مديران در پى آن نیستند تا اهداف انقالبى را در 
اين جشنواره دنبال كنند و در پى جهانى سازی 
سینما و به طور كل فرهنگ و هنر ايران باشند.  
برای من واقعاً جای تعجب است كه آقايان چرا 
به جای استانداردس��ازی و تالش برای ارتقای 
سطح كیفى جشنواره به دنبال برگزاری جشن 

و دورهمى و مهمانى هستند!

ای كاش ب��ه جای ظاهرگراي��ى كمى محتوای 
جشنواره غنى تر   مى شد.

ابراهیم وحی��دزاده كارگردان س��ینما نیز در 
اين زمین��ه گفت:  »من بس��یار متأس��فم كه 
وضعیت جش��نواره ای ك��ه روزگاری از آن به 
عنوان مهم  ترين رويداد س��ینمايى كشور نام 
برده   مى ش��د امروزه اينقدر آشفته شده است! 
ما امروزه فیلم درست و درمانى برای نمايش در 
جشنواره نداريم اما مديران سینمايى به جای 
اينكه فكری به حال اين مس��ائل بكنند در پى 
آن هستند تا با ظاهرگرايى و صرف هزينه های 
آنچنانى جشنواره فجر را بسیار مهم و پر و پیمان 

نشان بدهند. 
   خانه از پای بست ويران است 
خواجه در بند نقش ايوان است!

حسن هدايت كارگردان سینما و تلويزيون نیز 
درباره اظهار نظر حیدريان گفت: آقای حیدريان 
شما ديگر مانند مديران ناكاربلد رفتار نكنید چرا 
كه اهالى سینما از شما كه سابقه خوبى در امور 
س��ینمايى داريد و در اذهان سینماگران كردار 
نیكى از ش��ما به يادگار مانده است توقع دارند 
كه خرابكاری های مديران قبلى را رفع و رجوع 
كنید نه آنكه اس��تمراربخش ح��ركات غلط و 
سیاست های سلیقه ای آنها باشید! اين سخنان از 
زبان آقای حیدريان تنها يك بیت شعر از سعدی 
بزرگوار را در خاطر من م��ى آورد كه مى گويد: 
»خانه از پای بس��ت ويران است/ خواجه در بند 
نقش ايوان اس��ت!« من واقع��اً نمى دانم چطور 
مى توانیم ب��ه صراحت اعالم كنی��م كه بخش 
جشن جشنواره فجر در حال غالب شدن است، 

چرا جشن بايد بر جشنواره غالب بشود؟
  جش�نواره فجر بايد يكی از مهم  ترين 

رويدادهای سينمايی جهان شود
ش��فیع آقامحمدي��ان كارگ��ردان س��ینما و 
مديرعامل س��ابق مركز گس��ترش س��ینمای 
مستند و تجربى در پى اظهارات محمدمهدی 
حیدريان رئیس سازمان سینمايى گفت: آقای 
حیدريان در اظهارات اخیرش دانسته يا ندانسته 
مهر تأيیدی بر شكس��ت سیاس��ت های اخیر 
سازمان س��ینمايى و افول جشنواره فیلم فجر 
زده اس��ت و تأيید كرده كه مديريت سینمای 
كشور در حال حاضر برای برگزاری اين رويداد 

سینمايى شكست خورده است.
سؤال مهمى كه برای هر شخص دغدغه مندی 
به وجود مى آيد اين است كه چطور كار جشنواره 
فیلم فجر به جايى رسیده كه مى خواهند بخش 
جشن بودن آن را غالب كنند؟ واقعاً امروز ديگر 
زمان آن رسیده كه همه دلسوزان سینما اشك 

بريزند.
 برای ما بسیار مايه تأسف است جشنواره ای كه 
هدفش تحكیم روند فیلمس��ازی در جمهوری 
اس��المى ايران بوده و تالش داشته تا به عنوان 
يكى از اصلى   ترين جشنواره های فیلم در جهان 
شناخته شود و فیلمس��ازان جهانى را به سوی 
خود جذب كند و انديش��ه های ناب انقالبى را 
توسط تولید آثار س��ینمايى به دنیا اشاعه دهد 
چرا امروز كارش به جايى رسیده كه مى خواهند 
آن را شبیه يك جشن و دورهمى برگزار كنند و 

شأنش را اينقدر تنزل دهند؟

ما ام��روزه فیل��م درس��ت و درمانی 
ب��رای نمایش در جش��نواره نداریم 
اما مدیران سینمایی به جای اینکه 
فکری به حال این مس��ائل بکنند در 
پی آن هس��تند تا ب��ا ظاهرگرایی و 
ص��رف هزینه های آنچنان��ی آن را 
بسیار مهم و پر و پیمان نشان بدهند

وقتي مرده شور هم گريه مي كند!
سخنان انتقادي آقاي مونسان، رئیس 

خسرو   معتضد

روزنامه نگار و مورخ

و  فرهنگ��ي  می��راث  س��ازمان 
صنايع دستي و گردشگري در حالي 
مطرح مي ش��ود ك��ه وي قب��اًل در 
نشست خبري خود عنوان كرده بود، 
افزايش ع��وارض خروج از كش��ور 
تصمیم دولت اس��ت و باي��د به اين 
موض��وع توجه ش��ود ك��ه خروج 
دوبرابري گردشگري نسبت به ورود 
آن اتفاق خوبي نیست! ) نقل از خبر مندرج در روزنامه جوان سه شنبه 
21 آذر 1396( آقاي مونسان اكنون از مخالفت سازمان مزبور با اين 
افزايش )بفرمايید جريمه ملت ايران( خبر داده است و اظهار تأسف 
فرموده كه چرا قباًل تصمیم گیران افزايش عوارض خروج از كشور، 

نظرات كارشناسي سازمان مزبور را جويا نشده اند. 
ايشان قباًل گفته بودند خروج دوبرابري گردشگري نسبت به ورود 
آن اتفاق خوبي نیس��ت. حاال نظر خود را براي جذب عوام تغییر 
داده اند. واقعاً خجالت آور اس��ت كه دولت در قبال مصادره اموال 
و وجوه نفتي و س��رمايه ها و امالك و مس��تغالت ايران در خارج 
از كش��ور هیچ اقدام مؤثري نمي كند. اموال منقول و غیر منقول 
مملكت بسته به نظر ترامپ و رهبران دول اروپا شده است كه هر 
روز میلیون ها بل میلیاردها دالر از اموال نقدي و غیرنقدي كشور 
يا مصادره يا مسدود و بلوكه مي شود و من هیچ جا نشنیدم وكالي 
ورزيده ايراني و بین المللي اعتراض بكنند و دادخواست و اعتراض 
بدهند و ايران به دادگاه جهاني الهه ع��رض حال بدهد. در زمان 
مرحوم مصدق هم ش��وراي امنیت در س��ال 1330 و هم ديوان 
دادگس��تري الهه به نفع ايران رأي دادند و دكتر مصدق پیرمرد 
72 ساله كه زبان فرانسوي مي دانس��ت، به نیويورك رفت و مدت 
يك ربع به زبان فرانس��وي صحبت كرد و دنباله  نطق يك ساعته 
او را آقاي اللهیار صالح كه استاد زبان انگلیسي بود، خواند و شورا 
دعواي بین انگلیس و ايران را دعواي دو دولت ندانس��ت و دعواي 
يك شركت با دولت ايران دانس��ت و گفت اين دعوا صلح جهان را 
تهديد نمي كند و بايد بین طرفین حل و فصل شود. دادگاه الهه نیز 
همین نظريه را داد، زيرا هیئتي مبرز از حقوقدانان بین المللي مانند 
پروفسور شوارتز  امريكايي كه به استخدام دولت ايران در آمده بود 
و پروفسور حاج میرزا آقاسي ايراني االصل مقیم امريكا )از نوادگان 
صدراعظم معروف قاجار( و پروفس��ور سل فرانس��وي و پروفسور 
رومن هلندي و وكالي ايران در هر دو مجمع )ش��وراي امنیت و 
ديوان دادگستري الهه( بودند و دولت ايران با تبلیغات مبتني بر 
عدالت خواهي و درايت ، نظر محافل اجتماعي و مطبوعاتي امريكا 

و اروپا را جلب كرده  بود. 
من نمي دانم چ��را وزير امور خارج��ه زباندان و مس��لط ما به جاي 
اين همه س��فرهاي ضروري و غیرضروري خارجي به سازمان ملل 
متحد نمي رود و درباره اين س��ختگیري و غارتگیري امريكا سخن 
نمي گويد؟ چرا رئیس جمهور ما كه سالي يك بار در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد س��خنراني مي فرمايند به جاي رطب و يا بس 
باختن از چپاول اموال ملت اي��ران در مجمعي كه نمايندگان تمام 
دول جه��ان حضور دارند، س��خن نمي راند؟ به ج��اي اينكه دنبال 
بازگرداندن اموال ملت ايران بروند، مرتب��اً راهكارهايي براي تلكه 
كردن از كیس��ه خالي و س��فره رنگ پريده ملت اي��ران مي يابند. 
خجالت آور است كه در بودجه سال آينده يارانه 30 میلیون ايراني 
را كه پول آن از محل افزايش بهاي سوخت و نان و آب و شهريه هاي 
برق و گاز و نفت و بنزين است، حذف كرده اند. به جاي اينكه بروند 
بپرسند چرا قرار است الواح تخت جمشید به اسرائیلي ها داده شود 
و چرا دادگاه امريكا برخالف قوانین امريكا كه امالك و اموال مردم 
هر كشوري را تضمین مي كند، ساختمان 36 طبقه 8میلیارد دالري 
)با سرقفلي( بنیاد پهلوي سابق را مصادره كرده  است؟ مي گردند و 

راهي براي اخاذي از مردم پیدا مي كنند.  
دولت وظايف اصلي خود را كه دفاع از ثروت مردم ايران است انجام 
نمي دهد. زلزله زدگان هنوز در چادر مي خوابند و كانكس هاي هديه 
شده از س��وي مردم را هر جايي انبار كرده اند. آمده اند قیمت تمام 
مايحتاج مردم را در اين بودجه مشئوم سال 1397 گران كرده اند. 
گاز، آب، برق، آقاي واعظي فرموده! افزايش بهاي  عوارض خروجي 
راهي براي كمك دولت به اقش��ار ضعیف است! آنقدر خنديدم كه 
غش كردم. چقدر خوبس��ت ايش��ان گاهي دهان فرو بندند. آقاي 
مونسان قباًل گفته بودند چرا دو برابر گردشگري كه از ايران به خارج 
مي روند، از خارج به ايران نمي آيد؟ مي دانید چرا؟ براي اينكه هنوز 
آبريزگاه در جاده هاي كشور وجود ندارد. براي اينكه مهمانخانه هاي 
شما به قدري گران اس��ت كه مردم در باغ ها، پارك ها و خیابان ها 
چادر مي زنن��د و بیتوته مي كنن��د؛ براي اينكه قیم��ت غذا و همه 
خدمات در ايران گران تر از تركیه و دوبي تمام مي شود. براي اينكه 
بهاي سفر به كیش گران تر از سفر به ايروان، باكو، دوبي و استانبول 
است، براي اينكه كارشناس جهانگردي نداريد، براي اينكه در ماه 
مبارك رمضان فرنگي و خارجي كه به كشور سفر مي كند حتي در 
پستوي هتلي نمي تواند رفع تشنگي و گرسنگي بكند، براي اينكه 
س��فر در ايران مانند خانه و اتومبیل فقط ب��ه توانگران اختصاص 
دارد؟ براي اينكه هر سال چند هزار نفر در جاده ها و در فصل گرما 
چندصدنفر هنگام ش��نا در دريا و رودخانه ها مي میرند و جنابعالي 
مي رويد لوح س��پاس و بزرگداش��ت كه 100 س��ال پس از رفتن 
شخصي نصب مي كنند، روي در خانه اي در سرخه نصب مي كنید!

چند روزي است انيميشن »فهرس�ت مقدس« در سينماهاي 
كش�ور به اكران درآمده اس�ت. بازار انيميش�ن در ايران بازار 
پررونق و پركاري نيست. شايد پيش از اين فقط نام انيميشن هاي 
»تهران ۱۵00« و »شاهزاده روم« را به عنوان انيميشن هاي موفق 
شنيده باشيم كه توانستند بر پرده نقره اي سينما اكران شوند. 
انیمیش��ن صنعت بس��یار پر هزينه و پر خرجي اس��ت. تهیه كننده 
انیمیشن »شاهزاده روم« در گفت و گويي با يكي از مطبوعات تأكید 
كرده است كه تنها با يك میلیون دالر هزينه توانسته انیمیشن خود و 
تیمش را به خروجي برساند. او مي گويد اين يك میلیون دالر هزينه 
چايي و شیريني س��ر پروژه هاي معمولي انیمیشن در كمپاني هاي 
بزرگي مثل پیكسر يا برادران وارنر است! »ش��اهزاده روم« بهترين 
انیمیش��ن ايراني در چرخه تولید و توزيع بوده است. اين انیمیشن 
توانس��ت 5 میلیارد تومان بلیت در سینماهاي كش��ور بفروشد و به 
عنوان سومین فیلم پر مخاطب كش��ور در سال 1394 معرفي شود. 
مسئوالن پخش اين انیمیشن گفته اند كه يك میلیارد و 500میلیون 

توم��ان از كل بلیت  هاي فروخته ش��ده »ش��اهزاده روم« مربوط به 
تهران و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان ديگ��ر مربوط به فروش در 
شهرس��تان بوده اس��ت. اين انیمیش��ن عالوه بر ايران در لبنان هم 
پرفروش شد. حاال فهرست مقدس هم پس از چند سال كار سخت و 
طاقت فرساي جوانان مستعد ايراني باالخره آماده نمايش شده است. 
اين فیلم تازه ترين محصول مركز اوج كودك و نوجوان به كارگرداني 
و تهیه كنندگي محمد همداني تولید ش��ده اس��ت. اين انیمیش��ن 
سینمايي تاكنون از جشنواره هاي جهاني مانند جشنواره نیويورك، 
مادريد، كالیفرنیا، جیپور هندوس��تان، روماني و لن��دن جوايزي را 
كسب كرده است. همداني تهیه كننده و كارگردان فهرست مقدس 
گفته است كه ايده ساخت اين انیمیشن سینمايي را مرحوم فرج اهلل 
سلحشور، كارگردان فقید سینماي ايران مطرح كرده است. همداني 
مي گويد يكي از ويژگي هاي فهرست مقدس اين است كه همه افراد از 
هر سني مي توانند به تماشاي اين انیمیشن بنشینند و از ديدن آن لذت 
ببرند. اكنون و پس از گذشت حدود يك هفته از اكران اين انیمیشن 
ديده مي شود كه تنها كمتر از 20 میلیون تومان بلیت در سینماهاي 
اكران كننده فهرست مقدس به فروش رفته است. در حال حاضر فقط 
چهار سینما در كل كشور، انیمیشن فهرست مقدس را اكران مي كنند؛ 
 دو سینماي مگامال و كوروش در تهران و دو سینماي ونوس و آيه در 
قم. اين وضعیت يعني فاجعه در اكران اثري كه متعلق به انقالب اسالمي 
است و توسط جوانان مستعد و دغدغه مند آن تولید شده است. مشخص 
نیست در روزهاي باقي مانده، دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
طرح حمايتي خود را اجرا كنند چرا كه  آنها به شدت درگیر اكران آثار 

سوخته، خاك خورده و ضد انقالبي نظیر »عصباني نیستم« هستند.

    کتاب

گروگانگيري براي »قدس«
رمان »يادداشت هاي يک تروريست« اثر مصطفي 
جمش�يدي با محوريت قدس منتش�ر مي شود. 
  مصطفي جمشیدي در حاشیه فضاي ايجاد شده در 
پي اعالم قدس به عن��وان پايتخت رژيم كودك كش 
صهیونیستي از س��وي ترامپ از رمان زير چاپ خود 
با عنوان »يادداش��ت هاي يك تروريست« خبر داد و 
گفت: اين اثر، رماني است درباره مبارزات فلسطیني ها 

در دهه 80 میالدي كه چگونگي به وقوع پیوس��تن يك ماجراي گروگانگیري در 
هواپیماي متعلق به غربي ها دستمايه روايت قرار گرفته است. 

وي افزود: در اين ماجرا كه داستان آن در گذش��ته روي مي دهد، فلسطیني ها در 
قاهره و ... آموزش مي بینند و همزمان در فكر انتقام از غرب هستند، البته در موازات 
اين گروگانگیري كه در قبرس اتفاق مي افتد و اتباع چند كشور غربي گروگان گرفته 
شده اند، يك زوج كه در گذشته با هم بودند كه شامل مسافر و يك گروگانگیر است، 
تصادفاً همديگر را پیدا مي كنند. جمشیدي در ادامه گفت: اين آشنايي مجدد باعث 
شخم زدن گذشته و روايت اختالفات فلسطیني ها با هم و مرور خاطرات آن سال ها 
مي شود و سپس در پايان گروگانگیري مأموران گارد به داخل هواپیماي مسافربري 
مي آيند و يك سر ماجراي عشقي )مرد فلس��طیني (كشته مي شود. او اضافه كرد: 
»يادداشت هاي يك تروريست« منتج از وقايع دهه 80 میالدي است كه اوج اينگونه 
مبارزات فلسطیني ها در جهان جريان داشت كه نمونه اي از آن در همان مواقع منشأ 

الهام چنین داستاني بوده است. 
بر اساس اين گزارش رمان »يادداشت هاي يك تروريست« اثر مصطفي جمشیدي 

را پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي منتشر مي كند.


