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كسى كه با توس��ل به گناه پیروز شود 

پیروز نیست و كس��ى كه با ستم غلبه 

كند)درواقع( مغلوب است.

پخش بخش هاي خبري »صداي امريکا« از يك سايت داخلي

ارشاد چشمش را به روي بلندگوهاي ترامپ در ايران 
بسته است

    محمدرضا بيهقي
يك س�ايت اش�تراك ويدئو اقدام به پخش بخش هاي 
خب�ري ش�بکه هاي غرب�ي در قال�ب بس�ته هاي 
ويدئوي�ي مي كن�د. در حقيقت ب�ا پخش اي�ن تصاوير 
قان�ون ممنوعيت اس�تفاده از گيرنده ه�اي ماهواره اي 
دور زده ش�ده و ب�ه طور مس�تقيم امکان ديده ش�دن 
ش�بکه هاي خب�ري ضدايران�ي فراه�م مي ش�ود. 
دسترسي به سايت هاي اينترنتي رسانه هايي مانند »صداي 
امريكا« كه رس��انه دولتي متعلق به دول��ت اياالت متحده 
امريكاس��ت، در ايران ممنوع و مس��دود ش��ده است. اين 
اقدامي طبیعي در مقابل رسانه اي است كه اخبار مغرضانه و 
ايران ستیزانه  را تولید و پخش مي كند و از هر اقدام رسانه اي 
براي ضربه زدن به كشورمان فروگذاري نمي كند. در عوض 
اين ممنوعیت يك س��ايت اينترنتي داخلي كه وظیفه اش 
اشتراك گذاري ويدئو است، بخش هاي خبري صداي امريكا 
را منتشر مي كند. با اين كار اين سايت به بخشي از دستگاه 
رسانه اي صداي امريكا تبديل شده است. طبق قوانین كشور 

همكاري با رسانه هاي معاند جرم است. 
آيت اهلل آملي الريجاني رئیس قوه قضائیه در جمع مسئوالن 
عالي قضايي كشور، به صراحت مي گويد: »در عناد و دشمني 
برخي رسانه ها در خارج از كشور ترديدي نیست، اما كساني 
كه از داخل كشور به اين قبیل رسانه ها كمك مي كنند بايد 
به عنوان معاونت در جرم تحت تعقی��ب قرار بگیرند تا مرز 
بین انقالب و ضدانقالب مش��خص ش��ود. متأسفانه برخي 
از افراد در داخل با اين رسانه ها مصاحبه و به نحوي به آنها 
كمك مي كنن��د و در عین حال طلبكار هم هس��تند.« در 
اولین برخورد با اين سايت كه پیش از اين نیز سابقه انتشار 
ويدئو هاي مغرضانه اي از جمله ويدئويي را كه در آن به وهن 
مقام معظم رهبري پرداخته شده بود دارد، اين سؤال پیش 
مي آيد كه چه مرجع قانوني بر فعالیت چنین سايتي نظارت 
دارد؟ سايت هاي اشتراك ويدئو موظفند مجوز فعالیت خود 
را از وزارت ارشاد دريافت كنند. اگرچه خیلي از اين سايت ها 
حیات دوزيستانه اي دارند و در عین اينكه به اشتراك ويدئو 
مي پردازند، شروع به تولید و پخش برنامه مي كنند كه آنها 
را ذيل تعريف ش��بكه تعاملي قرار مي دهد ك��ه مجوز آن را 
سازمان صداوس��یما صادر مي كند. در بخش اول كه سايت 
اقدام به اش��تراك ويدئ��و مي كند، معموالً كارب��ران با ثبت 
نام و تأيید هويت مي توانند در س��ايت اق��دام به بارگذاري 

ويدئو كنند؛ ويدئويي كه به تأيید س��ايت مي رسد و بعد از 
آن در خروجي قرار مي گیرد. نكته جال��ب اينكه در بخش 
قوانین بارگذاري ويدئو بر مواردي چون »مغايرت نداشتن 
با ش��ئونات اخالقي و عرف جامعه«، »اهانت آمیز نبودن به 
مقامات سیاس��ي«، »نداش��تن موزيك متن غیرمجاز« و... 
تصريح و در نهايت تأكید شده كه سايت »تابع كلیه قوانین 
موضوعه كشور« است. در اين س��ايت قرار دادن ويدئوهاي 
رسانه هاي ضد انقالب محدود به »صداي امريكا« نمي شود. 
در يك جست وجوي س��اده چندين عنوان ويدئو از صداي 
امريكا و ديگر رسانه هاي غربي در اين سايت ديده مي شوند، 
حتي ويدئوهاي تولید شده توس��ط سايت هاي ضد انقالب 
براي تخريب جمهوري اسالمي در س��ايت بارگذاري شده 
و در بخش »كامنت« ها نیز بازديد كنندگان سايت اقدام به 
توهین به جمهوري اس��المي كرده اند و مديريت سايت نیز 
اجازه انتشار آن را داده و حتي بعد از انتشار نیز اقدام به حذف 
اين محتواهاي غیر قانوني نكرده است. در اين سايت حتي 
مي توان ويدئو هايي در ستايش از »پهلوي« مشاهده كرد و 
جاي تعجب نیست در جايي كه زبان به مدح رژيم گذشته باز 
شود عده اي نیز از سر ناآگاهي يا اغراض سیاسي آمده و در 
ستايش پهلوي كامنت بگذارند و سايت مذكور نیز كه ادعا 
مي كند طبق قوانین جمهوري اس��المي كار مي كند، آن را 
منتشر مي كند! مي گويند مرد قصاب روي شیشه قصابي 
نوش��ت نجاري، وقتى از او دلیل اين كار را پرسیدند گفت 
براي دور كردن مگس هاست. اينجا هم انگار درج اين جمله 
كه سايت طبق قوانین جمهوري اسالمي فعالیت مي كند، 
دس��تاويز خوبي براي خالصي از دست نظارت بر محتواي 
منتشر شده در سايت اس��ت. اگر وزارت ارشاد بر فعالیت 
سايت هاي اشتراك ويدئو به درس��تي نظارت داشت، اين 

حجم از قانون گريزي رخ نمي داد!

انتشارات سوره مهر در نظر دارد با توجه به استقبال مخاطبان 
از كتاب »وقتي مهتاب گم شد«، اين اثر را در قالب هاي جديد 
در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب تهران در سال ۹7 عرضه كند. 
 كتاب »وقتي مهتاب گم شد« نوش��ته حمید حسام، از جمله 
خاطرات ماندگار از هشت سال دفاع مقدس است كه روايتگر 
خاطرات بلدچي 16 س��اله جنگ، ش��هید عل��ي خوش لفظ 
اس��ت. اين اثر تالش دارد با اس��تفاده از ديالوگ و بیش��تر بر 
مبناي توصیف جزئیات و صحنه پردازي، خاطراتي از جنگ را 
روايت كند. كتاب همانند بسیاري ديگر از آثار با بهره گیري از 
عناصر داستان نويسي، نثري روان و جذاب دارد كه با كارهاي 
اولیه حسام تفاوت چش��مگیري دارد. حس��ام در اين سال ها 
تالش كرده تا با ثبت خاط��رات همداني هاي حاضر در جنگ، 
چهره فرماندهان و تأثیرگذاران اين ش��هر در جنگ را بیشتر 
معرفي كند. در نظر گرفتن آث��ار او در كنار خاطراتي كه ديگر 
نويسندگان همدان از سربازان و زنان اين شهر در اين سال ها 
منتشر كرده اند، مي تواند در فهم تأثیر جنگ بر يك شهر كمك 
كند. »وقتي مهتاب گم شد« نیز چنین خاصیتي دارد. كتاب 
شامل خاطرات جمشید)علي( خوش لفظ، از حاضران در جنگ 
است. نويسنده ابتدا مخاطب را به كوچه كوچه پس كوچه هاي 
محله شترگلو مي برد و با شیطنت هاي راوي و به قول معروف 
آتش سوزانده هاي او آشنا مي كند. خاطرات از دوران كودكي 
آغاز و تا زماني كه انقالب مي ش��ود، ادامه مي يابد و پس از آن، 
با مهم ترين بخش زندگي راوي كه همان جبهه اس��ت، آش��نا 
مي شويم. رهبر معظم انقالب در تقريظي بر اين اثر نوشته اند: 

راوي، خود شهیدي زنده است. تِن به شدت آزرده او نتوانسته 
از س��رزندگي و بیداري دل او بكاهد و الحمدهلل رب العالمین 
نويسنده نیز خود از خیل همین دلدادگان و تجربه ديدگان است. 
بر او و بر همه آنان گوارا باد فیض رضاي الهي. ان شاء اهلل درباره  
نگارش اين كتاب، آنچه نوشتم كم است، لطف اين نگارش بیش 

از اينهاست. مقدمه كتاب يك غزل به تمام معني است. 
رهبر معظم انقالب همچنین در جلسات متعدد به اين اثر اشاره 
كرده و مطالعه آن را توصیه فرموده اند. كتاب »وقتي مهتاب گم 
شد« تاكنون با استقبال خوبي از س��وي مخاطبان مواجه بوده 
است، به طوري كه اين كتاب در آستانه چاپ سي ام قرار دارد. به 
همین منظور انتشارات سوره مهر اين اثر را در قالب هاي جديد 
در نمايشگاه كتاب تهران در سال جديد عرضه خواهد كرد. كتاب 
گويا از اين اثر با صداي محمد حسن عشقیان تولید شده است. 
همچنین عرضه كتاب در قالب فلش ب��وك از ديگر برنامه هاي 

سوره مهر الكترونیك براي ايام نمايشگاه است.

 عرضه كتاب »وقتي مهتاب گم شد« 
در قالب هاي جديد

 فيلمي در نکوهش
مصادره كنندگان انقالب 

فيلم س�ينمايي »مصادره« سرش�ار از جزئياتي اس�ت كه 
مصاديق عيني و ملموس آن را در س�ال هاي پس از انقالب 
مي توان سراغ گرفت. چهره هاي انقالبي، احزاب چپ سنتي 
و مجاهدين، ملي گراها و مذهبيان از اين ش�مار هس�تند. 
درواقع مصادره درباره گذش��ته و آينده نس��لي است كه بعد از 
انقالب در خارج از كشور به تباهي كشیده شده است؛ نسلي كه 
دچار بحران هويت شده  و هويتش به مصادره رفته است. اين فیلم 
به دلیل كمدي بودن و با به كارگیري عنصر اغراق و كاريكاتور، 
موقعیت افرادي مانند شخصیت هاي اصلي قصه )اسي يارجانلو، 
خاوندي( به نمايش چهره هايي كه نماين��ده احزاب گوناگون 
هستند، مي پردازد و مي كوشد تا تمامي عناصر كمدي گروتسك 
يعن��ي ناهماهنگي، خن��ده آوري و خوفناكي، اف��راط و اغراق، 

نابهنجاري و كاريكاتور را در فیلم به نمايش بگذارد. 
مصادره برخالف نظر كارگردان اثري صرفاً انساني نیست بلكه 
كمدي است كه اشارات نسبتاً دقیق سیاسي از چهره ها، احزاب، 
وقايع و اتفاقات سیاسي دوره خاصي از تاريخ انقالب را مي دهد. 
اليه رويي فیلم »مصادره« داستان ايرانیان مقیم خارج است كه 
در اوايل انقالب به داليل مختلف سیاسي، اجتماعي يا ترس از 

مجازات احتمالي كشور را ترك كرده اند. 
مصادره ابتدا با معرفي اسماعیل يارجانلو مأمور خريد ساواك آغاز 
مي شود. او كسي است كه در ظاهري ساده، بي خبر از رخدادها 
و اتفاق هاي جامعه و انقالب است. انتخاب چنین شخصي به جز 
خلق موقعیت هاي كمدي و عنصر اغراق بر اين نكته تأكید دارد كه 
در جريان اتفاق هاي پس از انقالب افرادي بودند كه جرمي مرتكب 
نشده بودند ولي از ترس جانشان كشور را ترك كرده اند و در اين 
میان با مش��كالت فراواني هم روبه رو شده اند. از سوي ديگر آنها 
همواره بیم مصادره اموالشان را نیز در كشور داشته اند. اين حرف 
فیلم صرف نظر از اينكه سازندگان اثر چه كساني هستند در نگاه 
نخست به نظر عبور از خط قرمز به حساب مي آيد. وجه  دوم فیلم 
»مصادره« به ناماليماتي كه براي شخصیت اصلي قصه و گروهي 
از ايرانیان پیش مي آيد، بازمي گردد. فیلم معتقد است اين گروه از 
ايرانیان خارج از كشور دچار نوعي بي هويتي و مشكالت اقتصادي 
هستند و به دلیل غم نان در كشوري غريب به ناچار تن به پذيرش 

حضور در گروه هاي معاند و مخالف نظام مي دهند. 
وجه سوم فیلم تعبیر فیلمساز از مصادره در مفهوم خاص آن است، 
يعني چهره ها و ش��خصیت هايي كه در داخل انقالب و به گفته 
شخصیت بازجو، نفوذي هايي هس��تند كه رنگ عوض مي كنند 
فیلم در اليه هاي زيرين و با استناد به نام اثر، اين نكته را گوشزد 
مى كند كه اين افراد در طول سال ها كوشیده اند انقالب را به نفع 
خود مصادره كنند. آنها همان كساني هستند كه با تندروي هاي 
كور، عامل فرار افرادي مانند يارجانلوها به عناوين  مختلف شده اند 
و امروز پس از سال ها كه از انقالب گذش��ته يا خسته شده اند يا 
اهداف و آرمان هايش��ان رنگ باخته و قصد پیاده ش��دن از قطار 
انقالب را دارند، پس با اختالس هاي میلی��اردي و فروش اموال 
مصادره شده از كشور متواري مي شوند، از اين  رو فیلم مي كوشد تا 

به آسیب شناسي اين رخداد سیاسي و اقتصادي نیز بپردازد. 
فیلم »مصادره« بر اين نكته تأكید مي كند كه مش��كل افرادي 
مانند يارجانلوها اش��تباهات خودشان است. در سكانس پايان 
فیلم نیز يارجانلو با انبوهي از مش��كالت رها مي ش��ود تا براي 
بازپس گیري ملكش در كشور اقدام كند. به  اين  ترتیب مشكالت 

او به اتمام نرسیده و اكنون در آغاز راه است. 
بنابراين برخالف ظاهر فیلم، »مصادره« از هیچ خط قرمزي عبور 
نمي كند و حرف جديدي را در قالب كمدي گروتسك نمي زند. 
حرف اصلي و ه��دف نهايي فیلم نمايش دربه دري هاي اس��ي 
يارجانلو و مش��كالت ايرانیان خارج از كشور يا علت خروج آنها 
نیست، حتي هدف آسیب شناسي فعالیت گروه هاي سیاسي در 
برهه ای از زمان هم نیست بلكه مهم ترين حرف فیلم »مصادره« 
به كارگی��ري اين لفظ در معن��اي مفهومي و خاص آن اس��ت، 
يعني بیان اين مطلب كه چگونه در اين سال ها افرادي نفوذي 
مانند خاوندي يا بهتر بگويیم خاوري ها به درون سیستم نفوذ 
كرده اند و قصد مصادره انقالب را داشته اند و چه آسیب هايي بر 
پیكره انقالب وارد كرده اند و در نهايت نیز چگونه با ثروت ملي از 
كشور متواري شده اند. همچنین اين افراد در جريان انقالب نیز 
با تندروي هايشان باعث خروج بسیاري چهره ها و شخصیت ها 
از كشور ش��ده اند، البته فیلم در پايان و به شكل كمدي راه حل 
بازگشت آنان را نیز ارائه مي دهد كه بهتر است كساني كه در اين 
میان متضرر شده اند اختالسگران را به  صورت قاچاقي و شبانه به 

مرز مكزيك تحويل دهند.

فرزاد مؤتمن در گفت وگو با »جوان«:

هميشهبهمسئلهفلسطينحساسبودهام

    جواد محرمي
در حالي كه بخش عمده اي از س�ينماي ايران 
چه در حوزه توليد فيلم و چه در اعالم مواضع 
همواره از كنار موضوعات مهم منطقه اي مبتالبه 
كش�ور با بي اعتنايي عبور كرده و چش�م خود 
را به روي اين مسائل بس�ته است اين بار يکي 
از فيلمس�ازاني كه اساس�ًا از او انتظاري براي 
موضع گي�ري درباره حمالت موش�کي امريکا 
و متح�دان اروپاي�ي اش به س�وريه نمي رفت 
طي يادداش�تي به اين مس�ئله واكنش نشان 
مي دهد. فرزاد مؤتمن در يادداش�تي كه آن را 
مزين به درج هش�تگ مرگ بر امريکا و مرگ 
بر اسرائيل كرده با تيتر » ديگر بالماسکه تمام 
شد«، مي نويس�د: »اگر تاكنون حکومت هاى 
امپرياليس�تی، خ�ود را پش�ت ارت�ش ه�اى 
دست سازى از نوع »داعش«پنهان كرده بودند، 
امروز ب�ا اضمحالل تقريبی اين ش�به نظاميان 
دس�ت س�از در عراق و س�وريه، حاال امريکا، 
انگلستان و فرانسه خود دست به حمالت هوايی 
مشترك عليه اين ملت مصيبت زده مي زنند تا 
نشان بدهند كه جنگ س�وريه، جنگ »ناتو« 
است. بالماسکه داعش تمام شد، امپرياليست ها 
نقاب از چهره شان برداشتند تا »پوكرباز« بازى 
كنند و آش�کارا كش�ورى جن�گ زده را مورد 
تهاجم ق�رار بده�ند و ثابت كنند كه مس�ئله 
»تسليحات اتمی و هسته اى« نيست، مسئله 
امنيت اس�رائيل اس�ت. گفت وگوي »جوان« 
با اين فيلمس�از را به همين بهان�ه مي خوانيد. 
موضع ش�ما به عنوان يك فيلمس�از 
درب�اره حمل�ه موش�کي امري�کا و 
متحدانش به س�وريه غافلگير كننده 

بود. از كجا به اين ديدگاه رسيديد؟ 
من خیلي آدم سیاس��ي نیس��تم، اگر زماني هم 
موضعي اصولي درباره برخي مس��ائل سیاس��ي 
گرفت��م برخي ب��ه م��ن فح��ش دادند ك��ه تو 
جیره خواري يا حتي ع��ده اي در مقطعي گفتند 
چپى هس��تي و از اين حرف ها ولي واقعیت اين 
است كه من همیشه به موضوع فلسطین حساس 
بوده ام و به آن واكنش نشان داده ام. اساساً همیشه 
به مسئله جهان اعراب و منطقه حساسم و هیچ 
گاه بي ط��رف نبوده ام. در اينس��تاگرامم مواضع 
ضداسرائیلي زياد دارم. درباره حمالت امريكا به 
سوريه واقعیت اين است كه بودن يا نبودن بشار 
اسد حقي است كه بايد مردم س��وريه درباره آن 
تصمیم بگیرند و امريكا، فرانس��ه و انگلیس هیچ 
حقي در اين زمینه ندارن��د. اين منطق را هر آدم 
منصفي قبول مي كند. من همیشه از اينكه امريكا و 

متحدان غربي اش به منطقه ما از جمله افغانستان، 
عراق، خلیج فارس و جاهاي ديگر تجاوز نظامي 
كرده اند ب��ه عنوان آدمي ك��ه در منطقه زندگي 
مي كنم و ريشه در اين منطقه دارم احساس خوبي 
نداشته ام. منطقه جنوب غرب آسیا متعلق به مردم 
اين منطقه است اما امريكايي ها همواره اين منطقه 
را ناامن كرده اند تا حضور خودشان را توجیه كنند. 
در دوره اوباما بیشترين سالح به عربستان فروخته 
شد. جالب است كه به او جايزه صلح نوبل داده ا ند. 
مگر مي ش��ود اين صحنه هاي مضحك را ديد و 

منصفانه قضاوت نكرد. 
چرا هيچ وقت درباره آن فيلم نساختيد؟ 
چون همیشه فكر مي كردم آدم هاي معتقدتر و به 
اصطالح مدعي تري در اين عرصه وجود دارند و من 
خودي محسوب نمي شوم. ديگراني هستند كه بايد 
بسازند و البد مي سازند. چون فكر مي كردم بايد آدم 
ارزشي باشم تا به من اعتماد كنند و فكر مي كردم 
در اشل و چارچوب ارزشي ها جاي نمي گیرم، چون 
در اين زمینه ادعايي هم ندارم، البته به من پیشنهاد 
شد در مقطعي درباره عراق فیلم بسازم ولي چون 
فكر مي كردم ش��ناخت خوبي ندارم پرهیز كردم. 
معتقدم اگر قرار اس��ت هزينه اي ش��ود بايد كار 
تأثیرگذاري باشد وگرنه عده اي هم هستند كه از 
اين مسائل كاسبي مي كنند. هزينه مي كنند و چون 

نیت مادي دارند كار خوبي ارائه نمي دهند. 
در آخرين فيلمتان ژانر پليسي معمايي 
را تجربه كردي�د؛ ژانري ك�ه مي تواند 
مقداري به سينماي اكشن هم تنه بزند. 
سینماي اكشن را دوست دارم. اگر در اين ژانر زياد 
نساختم چون فیلمنامه خوبي به دستم نرسیده تا 
انگیزه پیدا كنم. برخالف خیلي ها براي پول فیلم 
نمي س��ازم. براي دلم فیلم مي سازم. بايد متقاعد 
شوم كه وقت و هزينه اي كه مي كنم درست است 

وگرنه ورود پیدا نمي كنم. 
هيچ وقت عالقه به ساخت فيلم جنگي 

داشته ايد؟ 
جن��گ را از نزديك لم��س كرده ام، س��ال هاي 

ابتدايي جنگ در آبادان بودم، البته باز هم تأكید 
مي كنم هی��چ گاه آدم به اصطالح ارزش��ي به آن 

معنا نبوده ام. 
س�ينماي ايران در حال حاضر در چه 

جايگاهي قرار دارد؟ 
به س��ینماي صنعتي اعتق��اد دارم. االن مردم به 
سینما مي روند تا تعدادي راش يا سلبريتي ببینند. 
وقتي شما براي فروش فیلم سلبريتي را مي گذاريد 
پشت پیش��خوان بلیت فروش��ي و مردم را خبر 
مي كنید تا به هواي ديدن او به سینما بروند يعني 
فیلم شما قادر به جذب مخاطب نیست و از راه هاي 
مصنوعي مي خواهید گیشه را فتح كنید. اين نوعي 
كاسه گدايي گرفتن از طريق سلبريتي هاست. يك 
نوع انحراف از سینماس��ت. وقتي شما چند راش 
گرفتید و آن را پشت سر هم چیديد بدون اينكه 
قصه منسجم و كارگرداني قابلي ارائه دهید اساساً 
به س��ینما لطمه زده ايد. االن اوضاع طوري شده 
كه از يك دهه پیش بخش خصوصي مش��كوكي 
به سینما ورود كرده اند و به فكر صید ماهي خود از 
اين بلبشو هستند. تهیه كننده ها و كارگردان هايي 
كه يك شبه پیدا شدند و پس از مدتي هم برخي از 
آنها ناپديد مي شوند. اين اوضاع به خاطر مديريت 
ضعیف و نداشتن نگاه و رويكرد و سیاست و راهبرد 
دقیق در سینماست. برخي مديران فكر مي كردند 
اگر صرفاً پاي بخش خصوصي را به سینما باز كنند 
همه چیز به طور عادي سروسامان پیدا مي كند. 
اينها نگاه ش��ان اصالت پول و سرمايه است و فكر 
مي كنند سرمايه به طور خودكار كارها را سامان 
مي دهد ولي سینما سیاستگذاري درست و فكر و 

ايده فرهنگي مناسب نیاز دارد. 
سينماي ايران چقدر منطبق با منافع 
مل�ي در نس�بت ب�ا موضوعاتي چون 
حضور و تجاور نظامي امريکا در منطقه 

ما موفق عمل كرده است؟ 
در اين باره خیلي ضعیف عمل شده است. اساساً 
س��ینماي ايران مگر در م��واردي معدود چنین 

دغدغه اي نداشته است. 
جش�نواره جهاني فيلم تا چه اندازه با 
توجه به مس�ائل مبتالب�ه منطقه اي و 
جهاني اطراف ما توانسته جريان ساز 

و اثرگذار گام بردارد؟ 
به نظرم امسال كارهايي دارد انجام مي شود. حضور 
فیلمس��ازي مانند الیور اس��تون در تهران نشان 
مي دهد كه جهت گیري تا حدي حداقل در رابطه با 
دعوت میهمان درست انجام شده است. ژان پیرلئو 
نیز سینماگري است كه من خودم با او خاطرات 

زيادي دارم و عالقه خاصي به او دارم. 
جشنواره جهاني فجر رويکرد مشخصي 
مانند جشنواره هاي بزرگي چون كن، 

برلين يا ونيز دارد يا نه؟ 
خب همین بخش زيتون هاي زخمي نشان مي دهد 

كه اين رويكرد وجود دارد. 
زيتون هاي زخمي يك بخش جنبي است، 

منظورم رويکرد كلي جشنواره است. 
شايد در اين رابطه بتوان به جشنواره جهاني ايراد 
گرفت. اين ضعف هم به اي��ن برمي گردد كه اين 
جش��نواره از ابتدا كاماًل دولتي و بدون رويكرد و 
هدف مشخص برگزار شده است. اگرچه نام فجر را 
يدك كشیده اما هرگز نتوانسته نسبت خود را با اين 
واژه مشخص كند. جابه جايي هاي مديريتي هم بر 
اين وضع اثرگذار بوده است، ضمن اينكه جشنواره 

براي خودش چشم انداز معین نكرده است.

مؤتمن: من هميش��ه ب��ه موضوع 
فلس��طين حس��اس ب��وده ام و به 
آن واكنش نش��ان داده ام. اساس��ًا 
هميش��ه به مس��ئله جهان اعراب 
و منطق��ه حساس��م و هي��چ گاه 
بي طرف نبوده ام. در اينستاگرامم 
مواضع ضداس��رائيلي زي��اد دارم

آغاز ساخت دكورهاي سريال »صياد شيرازي«
نويس�نده س�ريال ش�هيد »صياد ش�يرازي« گفت: به طور قطع ب�راي برخي 
بخش هاي زندگي شهيد مثل عمليات مرصاد و بيت المقدس دكورسازي داريم. 
»فرهاد توحیدي« نويسنده سريال »ش��هید صیاد شیرازي« در گفت وگو با فارس، 
گفت: متن هاي اين سريال 30 قسمتي در حال بازنويسي است و در حال حاضر منتظر 

نظر تلويزيون هستیم كه در شش ماه دوم امسال وارد مرحله پیش تولید شويم. 
وي با اشاره به اينكه در اين سريال بیشتر روي قصه زندگي كاري شهید صیاد شیرازي 
متمركز بوده است، افزود: در اين سريال بیشتر روي زندگي كاري اين شهید تمركز 
داشتیم و بعد روي زندگي شخصي او. اين نويسنده همچنین بیان داشت: اگر بخواهیم 
اين سريال را با سريال »شوق پرواز« مقايسه كنیم، بايد بگويم كه در آن سريال بخش 
كودكي و نوجواني شهید بابايي را هم مي ديديم اما در اينجا مخاطب بیشتر زندگي 

كاري و حرفه اي شهید صیاد شیرازي را خواهد ديد. 
وي درباره جذابیت هاي داستان اين سريال نیز گفت: آنچه اين سريال را براي مخاطب 
و خود ما جذاب مي كند پیوند زمان زندگي او با پیروزي انقالب اسالمي ايران است. 
توحیدي در ادامه بیان داشت: همین موضوع سختي كار نگارش و تولید را دوچندان 
مي كند و به همان نسبت نیز شیرين و جذاب خواهد بود. دغدغه خودم به اين سمت 
بود و خوشبختانه موضوع اين سريال نیز اين مجال و موقعیت را در اختیارم قرار داده 
است. اين نويسنده در ادامه با اش��اره به لوكیشن هاي اين سريال، گفت: اين سريال 
بر اساس داستاني كه دارد لوكیشن هاي مختلفي خواهد داشت. تهران، كردستان، 
اصفهان و جنوب كش��ور از لوكیش��ن هاي اصلي اين س��ريال هس��تند. وي درباره 
دكورسازي براي لوكیشن هاي اين سريال نیز بیان داشت: به طور قطع براي برخي 
بخش هايي مثل عملیات مرصاد و بیت المقدس دكورسازي داريم. مراحل تحقیق و 
نگارش فیلمنامه اين سريال از سال 90 به قلم فرهاد توحیدي شروع شده و قرار است 

تولید اين مجموعه از نیمه دوم سال 97 آغاز شود.

ايرانمنش:  

مشکل امروزم بيماري نيست، بيکاري است

رض�ا ايرانمن�ش بازيگ�ر س�ينما و تلويزيون از مش�کالت 
كنوني جامع�ه بازيگ�ران و بيکاري س�خن به مي�ان آورد. 
ايرانمنش در ارتباط با وضعیت بیماری خود گفت: خوشبختانه 
اوضاع جس��مانى بنده خوب اس��ت و هیچ مش��كلى ندارم، اما 
اصلى ترين مشكل امروز من و بسیاری از همكارانم بیكاری و عدم 
امنیت شغلى است كه متأسفانه مديران متولى امر به آن بى توجه 
هستند. وی افزود: اكثريت هنرمندان اين روزها با بیكاری دست 
و پنجه نرم مى كنند و تنها عده خاصى سركار هستند كه البته 
شايد در سايرمشاغل هم اين ضعف و خأل وجود داشته باشد ولى 

در حوزه فرهنگ و هنر اين مسئله بسیار پررنگ است. 
ايرانمنش با اعالم اينكه طى سالیان اخیر دولتمردان و متولیان 
امر هیچ اقدام مثبت و كاربردی برای هنرمندان انجام نداده اند، 
گفت: بايد نمايندگانى از جامعه هنرمندان در مجلس ش��ورای 
اسالمى و حتى شهرداری حضور داشته باشند تا نگاه به هنرمندان 
حمايتى شود. متأس��فانه مدير متخصص از جامعه هنر نداريم 

كه هنردوست يا هنرشناس باشد، همین مسئله خیلى به ضرر 
هنرمندان تمام مى شود. 

اين بازيگر با اعالم اينكه بايد در شورای شهر نمايندگانى از جنس 
ورزش و هنر حضور داشته باشند، خاطرنشان كرد: در پشت حق 
و حقوق شهروندی مباحث زيادی است كه بايد توجه بیشتري 
به آن صورت بگیرد و بايد در تمام تصمیمات اجتماعى، سیاسى، 
شهری يك نگاه فرهنگ سازی وجود داشته باشد. براساس همین 
فرهنگسازی است كه مى  توانیم سرمايه سازی كنیم پس بايد به 

جامعه هنرمندان توجه بیشتری شود. 
وی در ادامه بیان كرد: متأس��فانه در بس��یاری از مراكز دولتى 
جای هنرمندان خالى است. بايد ش��رايط حضور هنرمندان در 
اي��ن ادارات و نهادهای تصمی��م گیرنده مهیا باش��د تا نماينده 
جامعه هنرمندان هم به مباحث فرهنگى و هنری به عنوان يك 

متخصص ورود پیدا كند. 
رضا ايرانمنش در ارتباط با حمايت بازيگران از طیف های مختلف 
سیاسي در ايام انتخابات رياست جمهوری، تصريح كرد: هنرمند 
نبايد گرايش سیاس��ى داش��ته باشد، ولى متأس��فانه طى ادوار 
مختلف انتخابات همواره جامعه هنری هم مانند مردم به دو گروه 
تقسیم مى شوند و برای كانديدای طیف مورد عالقه خود تبلیغ 
مى كنند كه جامعه هنر همواره از اين ناحیه ضربه خورده است، 
البته ش��ايد عده خاصى موفق به گرفتن امتیازات فراوانى شوند 
ولى در مجموع جامعه هنر از وقوع اين اتفاقات آسیب مى بیند كه 
شكل گیری اين مسئله خوشايند افراد نیست و بايد توازن حداقل 

در اين موارد رعايت شود.

مهدي قنبر     سینما


