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خداوند سبحان ُقوت )و نیازهاى( فقرا را 
در اموال اغنیا واجب و معین كرده است، 
ازاين رو هیچ فقی��رى گرسنه نمى ماند 
مگر به سبب بهره مندى غنى )و ممانعت 
او از پرداخت حق فقیر( و خداى متعال 
)روز قیامت( در اين ب��اره از آنها سؤال و 

بازخواست مى كند.

كمدي هاي سطحي سينما را به قهقرا مي برد

سينما هم »پايتخت« می خواهد
    ايزد مهرآفرين

براي خوش بین ترين مخاطب تلويزيون 
هم سخت ب��ود تص��ور كن��د سريال 
»پايتخ��ت5« اين چنی��ن پرمخاطب 
و البته راضي كننده ب��ه پايان برساند؛ 
سريالي ك��ه آنقدر بیننده داش��ت كه 
حتي سوتي ه��ا و گاف ه��اي كوچك 
سريال در چشم بیننده ها بزرگ مي آمد 
و مخاط��ب تیزبین تلويزي��ون، حتي 
به ري��زه كاري هاي سري��ال هم دقت 

داشت؛ اتفاقي كه براي ديگر سريال هاي تلويزيوني رخ نداد. 
»پايتخت5« پديده نوروزي تلويزيون بود. 

اگرچه باز میانه پخش سريال انتقاد هايي از سوي رسانه ها به 
پايتخت وارد شد، اما پايان خوب اين مجموعه پاسخ بسیاري 
از انتقاد ها را داد. گروه سازنده و سازمان اوج در برابر تمامي 
انتقادها سكوت هوش��مندانه كردند و هم��ه پاسخ ها را به 
پايان سريال موكول كردند تا در انتهاي فصل پنجم همگان 
شاهد يك پايان عالي و درخشان باشند. اوج توانست خاطره 
بس��یار خوبي از اين فصل از سريال پربیننده و پرمخاطب 
تلويزيون در ذهن ها برج��اي بگذارد. پايتخت فصل تازه اي 
از سريال س��ازي نوروزي را رق��م زد، به ط��وري كه در روز 
نوزدهم فروردين ساعت 22 همزمان با پخش قسمت آخر 
اين سريال اغلب خیابان ها با كمترين حجم از تردد روبه رو 
شدند و بار ديگر تلويزيون نشان داد مي تواند اثري تولید كند 
كه به اصطالح »خیابان خلوت كن« باشد  اما آنچه فارغ از 
خشنودي و رضايت مخاطبان از تولید و پخش اين سريال 
مي توان به وض��وح دريافت كرد ايجاد يك ظرفیت بس��یار 
مهم و بي نظیر در عرصه تولید آث��ار هنري هدفمند است. 
اين ظرفیت قابلیت گس��ترش از دامن��ه تلويزيون به ديگر 

بخش هاي هنري به خصوص به حوزه سینما را دارد. 
سینما اكنون دچار بن بس��تي ش��ده است كه عماًل در آن 
فیلم هاي غیر كمدي به سختي از دايره فروش متوسط فراتر 
مي روند و همین مسئله باعث شده تا حجم تولید فیلم هاي 
كمدي از سطح معمول و قاب��ل قبول فراتر برود و با كاهش 
سطح كیفي آثار، شاهد تولید محصوالتي دم دستي و مبتذل 
باشیم. در نظر تهیه كنندگان سینما تنها راه حضور مخاطب 
در سینماي ايران رفتن به سم��ت سینماي صرف كمدي 
است و در اين میان محتوا و پیام فیل��م به عناصر فراموش 

شده اي تبديل شده اند. 
تنها كافي است به آمار و ارقام چند سال اخیر آثار پرمخاطب 
سینما نگاهي گذرا و ساده انداخته شود تا عمق فاجعه به وضوح 

عیان گ��ردد و آن حضور قاطع تولیدات سخی��ف و بي محتوا 
در ص��در آن فهرست اس��ت درحالي كه ن��وروز 97 مشاهده 
رضايتمندي قاطع مردم از سريالى چون پايتخت با موضوع و 
محوريت بسیار مهم و استراتژي بر تمامي موافقان و مخالفان 
ثابت كرد كه مي توان با بسط و گسترش چنین برنامه ريزي هايي 
میزان رضايتمن��دي را در ساير حوزه ه��ا به خصوص در هنر 
و صنعت سینما ب��ه میزان قابل توجهي افزايش داد و ش��اهد 
كارآمدي و مؤثر و مفید بودن اين حوزه نی��ز بود اما از سويي 
برنامه ريزان و مديران مربوطه نیز بايد اهتم��ام خود را براي 
هر چه بیشتر فعال ش��دن چنین ظرفیت هايى به كار بندند و 
تنها به مديوم تلويزيون آن  ه��م در ايام و مناسبت هاي ملي و 
مذهبي بسنده نكنند زيرا مخاطبان در تمامي حوزه هاي هنرى 
نمايشي چه تلويزيون و چه سینما مي توانند در تمامي ايام از 
اين ظرفیت ها و پتانسیل هاي بي همتا و تكرار نشدني بهترين 
استفاده را بكنند از اين  رو بي صبرانه منتظريم گسترش چنین 
سیاست و برنامه هايي در حوزه سینما را ش��اهد باش��یم زيرا 
به همان می��زان كه چنین سیاست هاي��ي در تلويزيون مورد 
رضايتمندي بسیاري از مخاطبان را به همراه داشت به مراتب 
بیشتر و فراتر مي تواند در حوزه سینما موفقیت به همراه داشته 
باشد آن  هم سینمايي كه متأسفانه چند سالي است محصور 

آثار سخیف و بي محتوا شده است. 
سینما بايد به سمت محصوالت مخاطب محوري از جنس 
آنچه در پايتخت مشاهده كرديم برود؛ آثاري كه حرف هاي 
زي��ادي در ح��وزه باوره��اي اجتماعي، سیاس��ي و حتي 
ديدگاه هاي بین المللي نظام اسالمي دارد اما اين ديدگاه ها 
را آنقدر نرم و در بس��تر داستاني روان بیان كرده است كه 
مخاطب آن را پس نمي زند و خود را با داستان همراه مي كند. 
در شرايطي كه سینما به دلیل كاهش مخاطب دچار معضل 
اقتصادي شده و صرفاً با باالبردن قیمت بلیت مي خواهند اين 
معضل را كم اثر كنند. تولید محصوالتي مردمي باعث آشتي 

دوباره مردم با سینما مي شود.

  محمد صادقي
با اع�ام دبير پانزدهمي�ن جش�نواره بين المللي فيلم 
مقاومت، زم�ان برگزاري اين جش�نواره س�ينمايي از 
هفته دفاع مقدس به آذرماه و هفته بسيج انتقال يافت. 
محمد خزائي دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس 
گفت: اين دوره از جشنواره به دلیل همزماني با ايام محرم و 

عاشورا و تاسوعا به آذر ماه )هفته بسیج( منتقل شد. 
خزايي درب��اره ديگر تغییرات جشنواره فیل��م مقاومت توضیح 
داد: جشنواره در دوره پانزدهم هم ب��ا ارتقاي ساختار حرفه اي 
و گس��ترش دامنه تعام��الت منطق��ه اي و بین المللي به همت 
بنیاد فرهنگي روايت و انجم��ن سینماي انقالب و دفاع مقدس 
با همكاري مراكز و نهادهاي مختلف كشور برگزار خواهد شد و 
میزبان سینماگران داخلي و خارجي در دو بخش اصلي »سینماي 
ايران« و»سینم��اي بین الملل« است. تغیی��رات در جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت مي تواند اين جشنواره استراتژيك را بار 
ديگر در سطح جشنواره هاي تراز جمهوري اسالمي قرار دهد. از 
میان چندين و چند جشنواره بزرگ و كوچك فرهنگي و هنري 
كه در كشورمان اجرا مي شوند، مى توان جشنواره فیلم مقاومت را 
به عنوان يكي از استثناها دانست كه برنامه ريزان آن توامان با نگاه 
فرهنگي و هنري ديدگاه استراتژيكي را نیز دنبال مي كردند. نگاه 
استراتژيك جشنواره مقاومت حتي در جشنواره فیلم فجر نیز كه 
از آن به عنوان مهم ترين رخداد سینمايي كشور نام برده مي شود، 

ديده نمي شود. فجر بیشتر ويتريني از عملكرد يك ساله سینماي 
ايران در حوزه هاي مختلف است، چه فیلم اجتماعي، چه كودك 
و چه تجاري، در اين میان هم هرازچندگاهي فیلم هايي با نگاه 

استراتژيك تولید مي شوند كه متأسفانه در اقلیت هستند.
 برگزاري جشنواره فیلم مقاومت، اين پیام را در سطح فراملي 
دارد كه جمهوري اسالمي ايران در عرصه تقابل فرهنگي با 
غرب از حالت تدافعي خارج شده و آرايشي تهاجمي به خود 
گرفته است، اين نگاه سال هاي طوالني بود كه در بعد فرهنگي 
مغفول مانده بود. ما عمدتاً از جريان مسموم فرهنگي غرب 
ابراز نگراني مي كنیم و با برخوردي منفعالنه سعي در مقابله با 
آن يا كاهش آثار سوء آن داريم اما جشنواره فیلم مقاومت يك 
حركت جدي و با رويكردي تهاجمي است كه اين بار غرب را 

وادار به انفعال كرده است.

دبير جشنواره فيلم مقاومت از تغييرات در اين جشنواره خبر داد

كوچ »مقاومت« از هفته دفاع مقدس به هفته بسيج

 آغاز پخش »خندوانه«
از پايان ارديبهشت

پخش فص�ل پنجم برنام�ه »خندوانه« ب�ه تهيه كنندگي 
سيدعلي احمدي از پايان ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد. 
اولین قسمت از فصل پنجم برنامه »خندوانه« از هفته پاياني 
ارديبهشت ماه با طراحي و اجراي رامبد جوان از شبكه نسیم 

پخش خواهد شد. 
بنا بر اين گزارش، در حال حاضر روزهاي پنج شنبه، جمعه و 

شنبه براي پخش اين برنامه در نظر گرفته شده است. 
دكور جديد خندوانه در بلوار ارتش ساخته شده و همچنین 
عالقه مندان به عروسك جناب خ��ان نیز مي توانند در سري 
پنجم اين برنامه ش��اهد حضور اين عروسك محبوب باشند. 
جناب خ��ان در فصل 2 و 3 اي��ن برنامه حضور داش��ت و به 
يكي از كاراكترهاي محبوب تلويزيوني تبديل ش��ده بود، اما 
 سعید ساالرزه��ي تهیه كننده مجموعه »كوچ��ه مرواريد« 
)كه جناب خان در آنجا خلق ش��ده بود( و سیدعلي احمدي 
بر سر مسائل مالي مبني بر حضور جناب خان در خندوانه به 
توافق نرسیدند و همین باعث شد تا اين عروسك در فصل 4 

خندوانه حضور نداشته باشد. 
»سیدعل��ي احم��دي« ك��ه تهی��ه كنندگي فص��ل چهارم 
»خندوانه« را به عهده داش��ت در فصل جديد هم به عنوان 

تهیه كننده حضور دارد.  
.........................................................................................................

 »قزوه« حاشيه هاي سفر رهبر انقاب
به كرمان را نوشت 

عليرض�ا ق�زوه از ن�گارش دومي�ن س�فرنامه س�فر 
رهب�ر انق�اب ب�ه كرمان ب�ا بيان�ي متف�اوت خب�ر داد. 
علیرضا قزوه مدير مركز آفرينش ه��اي ادبي حوزه هنري در 
صفحه مجازي خود نوش��ته است: حاشیه هاي سفر كرمان را 
بعد از 12 سال براي بار دوم نوش��تم! بار اول در 200 صفحه 
همان روزها نوش��تمش و گفتم چاپش بماند براي 500 سال 
بعد و روزي كه هیچ كدام ما نیستیم! آن نوشته ها را جز خود 

من كسي نخوانده و نديده و نخواهد ديد. 
وي يادآور شده، دومین سفرنامه را كمي جدي تر و با چاشني 
طنز نوش��تم در 400 صفحه و همین ش��ب ها تازه تمام شده 
است و اسمش را شايد گذاشتم »خانه شماره 14« كه اشاره به 
منزلي است در جیرفت كه حضرت آقا آنجا تبعید بودند و شايد 
هم گذاشتم »برسد به دست خود آقا« كه حكايت مردمي است 
كه نامه هايشان را دادند به ما كه برسانیمش به دست خود آقا. 

مانده ام كه كدام نام بهتر است. 
وي نوشته است، مانده ام كه كدام نام بهتر است، روي جلد هم 
يحتمل همین عكس باش��د كه با حضرت آقا و حاج قاسم در 
گلستان شهداي كرمان گرفته ش��ده و من هم نفر دوم پشت 
سر آقا در اين عكس هستم! اين يكي از طوالني ترين سفرهاي 

آقا به استان ها بود.
.........................................................................................................

 قرباني و عقيلي
سرود تيم ملي فوتبال را مي خوانند

ب�ا تواف�ق فدراس�يون فوتب�ال و بني�اد رودك�ي، 
عن�وان  ب�ه  عقيل�ي  س�االر  و  قربان�ي  عليرض�ا 
خوانن�ده تي�م مل�ي در ج�ام جهان�ي انتخاب ش�دند. 
علي اكبر صفي پور مديرعامل بنیاد فرهنگي- هنري رودكي و 
مهدي تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ضمن معرفي آهنگساز و 
خواننده سرود تیم ملي در جام جهاني برنامه هاي فرهنگي تیم 

ملي فوتبال كشورمان در اين رويداد را تشريح كردند. 
صفي پور گفت: اين كار اتفاق بزرگي است كه قرار است خرداد 
ما امس��ال كلید بخورد و من از مجموع��ه فدراسیون فوتبال 
كشورمان تشكر مي كنم كه افتخ��ار خوبي را براي كشورمان 

رقم زدند. 
وي افزود: ما براي ساخت سرود تی��م ملي فوتبال كشورمان 
روي موضوع »سرود ايراني« تأكید زيادي داشتیم كه منجر به 

ساخت اثري شد كه محصولى ايراني است. 
مديرعامل بنیاد رودكي عن��وان ك��رد: از روز اول ما تصمیم 
داشتیم عالوه بر ساخت يك سرود، قطعات ديگري را نیز تولید 
كنیم بر همین اساس اولین كاري كه تولید ش��د با شعري از 
احسان افشاري، آهنگس��ازي بابك زرين و خوانندگي ساالر 
عقیلي ش��كل گرفت كه اين روزها نیز در ح��ال اتمام است. 
دومین كار هم با شعري از ساعد باقري، آهنگسازي شهرداد 
روحاني و خوانندگي علیرضا قرباني است كه هر دو اثر با رهبري 

شهرداد روحاني تولید مي شود. 
صفي پور گفت: سومین كاري كه قرار است تولید شود مربوط 
به اثري به آهنگسازي فريدون ش��هبازيان و شعر عبدالجبار 
كاكايي است ك��ه درباره اين اث��ر خواننده بع��د از پايان كار 

معرفي مي شود.
.........................................................................................................

 چراغ دومين »شب وصل«
 براي رضا برجي روشن مي شود 

دوم�ين شب وص�ل، سلسله نشست ه�اي پاس�داش�ت 
بزرگ��ان ع�رص�ه ف�رهنگ��ي انق�اب اس�ام�ي 
ام��روز در مجتم��ع اس��وه ب�رگ��زار م��ي ش��ود. 
به گزارش »جوان« اين مراسم كه ب��ه همت جبهه فرهنگي 
انق��الب اسالمي برگزار مي ش��ود، به پاسداش��ت رضا برجي 
مستندساز پرسابقه انقالب اسالمي اختصاص دارد. قرار است 
اين مراسم امروز از ساعت 17 در مجتمع اسوه به نشاني خیابان 
انقالب اسالمي، تقاطع بهار جنوبي، شماره 453 برگزار شود. 
گفتني است پیش از اين، نخس��تین ش��ب وصل پاسداشت 
استاد حمید حس��ام چهره برتر هنر انقالب اسالمي در سال 

96 برگزار شده بود.

كارگردان مستند »انقاب جنسي2« در گفت وگو با »جوان«:

 مديران تلويزيون
 بايد محافظه كاري را كنار بگذارند

    محمدصادق عابديني
حسين شمقدري مستند س�از جواني است 
ك�ه در مؤسس�ه »آرم�ان مدي�ا«، دوربين 
مس�تندش را ب�ه غ�رب ب�رد و از »مي�راث 
آلبرتا« گرفته تا »سي و س�ه س�ال سكوت« 
و »انق�اب جنس�ي1«، با غ�رب آن طور كه 
هست روبه رو شد، اين بار هم از فضاي سياه 
و س�فيد ذهني كه ب�ه طور پي�ش فرض در 
ذهن مخاطب شرقي نس�بت به غرب وجود 
دارد عبور ك�رده و در»انقاب جنس�ي2«، 
به بحث زن در جامعه غربي پرداخته اس�ت؛ 
جايي ك�ه زن از جايگاه انس�اني خود رانده 
و باعث ش�كل گيري جنبش فمنيسم شد و 
فمنيست ها كاري كردند كه خانواده در غرب 
به چالش كشيده شود. شمقدري در گفت و گو 
جنس�ي2«  ب�ا »ج�وان« درب�اره »انقاب 
اس�ت.  داده  بيش�تري  توضيح�ات 

        
ب�راي ش�روع مصاحب�ه، نگاه�ي به 
مس�تند »انقاب جنس�ي 1« داشته 
باش�يم؛ مس�تندي ك�ه بازتاب هاي 
زي�ادي داش�ت، نگاه ه�ا به»انقاب 

جنسي 1« چطور بود؟
اكثر كساني كه آن مستند را ديدند نگاه مثبتي به 
آن داشتند، يعني حداقل موضع منفي نداشتند. 
كس��اني هم بودند كه مي گفتند نگاه مستند به 
غرب خیلي مثب��ت است اما اين نگ��اه را قبول 
ندارم چون ما در همان مس��تند ه��م نقد هاي 
زيادي نس��بت به غرب داش��ته ايم. انگار برخي  
فقط دوست داشتند قس��مت هاي مثبت غرب 
را ببینند. به هر حال مستند بايد بیاني صادقانه 
داشته باشد و من هم تالشم اين بود كه دوربینم 

صادق باشد. 
موض�وع ديگ�ري ك�ه در »انق�اب 
جنس�ي 1« مط�رح ش�د و مي ش�ود 
درباره »انقاب جنسي 2« هم مطرح 
كرد، اين اس�ت كه هر مستندسازي 
سراغ چنين موضوعاتی نمی رود، ولي 
حسين شمقدري از حمايت برخوردار 

بوده است؟
»آرمان مديا« كاًل با اين ويژگي شناخته شده كه 
روي خطوط قرمز حركت مي كند. اين مس��ئله 
ناش��ي از اعتمادي است كه از س��وي جامعه و 
حاكمیت به ما شده و باعث شده تا بتوانیم روي 
خط قرمز حركت كنیم. از اين اعتماد و حمايت 
ممنونم ولي اگر تصور مي كنید اعتمادي كه به 
ما ش��ده به منزله اين است كه پول و كمك در 
اختیار ما ق��رار داده اند، اش��تباه مي كنید. هیچ 
كمكي براي تولید مس��تند انقالب جنس��ي در 
اختیار ما قرار نگرفته اس��ت و همه هزينه هاي 
آن را از جیب خودمان داديم و حتي از خانواده 
و آش��نايانمان پول قرض كرده ايم. حاال خدا را 
شكر مستند با استقبال خوبي روبه رو شده و در 
فروش، هزينه هاي خودش را درآورده و مي توانیم 

قرض هايمان را پس دهیم. 
با اي�ن وضع پس بقيه ه�م مي توانند 

سراغ چنين موضوعاتي بروند؟
ش��ايد خیلي از گروه هاي مستندساز يك ترس 
پیش فرض در ذهن ش��ان دارند كه نمي توانند 
براي كاره��اي اينچنیني پیشقدم ش��وند و از 
حاكمیت انتظار حمايت داش��ته باش��ند. براي 
همین ش��بهه برايشان ايجاد ش��ده ك��ه اصاًل 

نمي شود كار انتقادي ساخت. 
به »انقاب جنس�ي2« بپردازيم. در 
اين مستند از محمد دالوري خبرنگار 
تلويزيون ب�ه عنوان راوي اس�تفاده 
ش�ده، چرا مثل مس�تندهاي قبلي 

خودتان روايت را انجام نداديد؟
 در اين كار سعي كرديم از راوي اى استفاده كنیم 

كه توانايي اجرا و بیانش باال باشد و تجربه اجرا و 
روايت نیز داشته باشد. با آقاي دالوري پیش از 
اين در مستند»كارخانه جهان« همكاري خوبي 
داش��تیم و در اين كار هماهنگي مان بیشتر هم 
ش��د و اين هماهنگي به كار خیلي كمك كرد. 
خب كار اصلي من كارگرداني است و اگر روايت 
هم مي كردم از سر ناچاري بوده است، وگرنه كار 
اجراي محم��د دالوري به مرات��ب از من بهتر و 
حرفه اي است و قطعاً در كارهاي بعدي هم ادامه 

پیدا خواهد كرد. 
محم�د دالوري براي بينن�ده يادآور 
بخش»صرف�ًا جه�ت اط�اع« اخبار 
20:30 اس�ت، فك�ر نمي كني�د اي�ن 
موضوع به كار ضرب�ه بزند، مخصوصًا 
اينكه مانند صرفاً جهت اطاع در اين 
مس�تند هم بيان طنز و كنايه آميزي 

دارد!
درباره بیان طنز كه باي��د بگويم اگر اين بیان نبود 
اصاًل ش��خصیت راوي درنمي آمد اما در نوع بیان 
سعي كرديم ادبیات مستند با ادبیات صداوسیمايي 
متفاوت باشد. در اين مستند مي بینیم كه دالوري 
ب��ا سوژه هاي گف��ت و گو خیل��ي راحت صحبت 
مي كند، شوخي مي كند و مي خندد، در حالي كه 
در كار هاي صداو سیما شاهد چنین چیزي نیستیم 
و نگاه ديگري در آنها حاكم اس��ت. حال در ادامه 
كارهايي كه ب��ا دالوري انجام خواهیم داد متوجه 
مي ش��ويد چقدر نگاه خودش با نگاه حاكمیتي و 

صداوسیمايي متفاوت است. 
خبرگ�زاري  دفت�ر  در  دالوري 
صداوس�يما در بلژيك حضور داشته 
اس�ت، تجربيات حضور وي در اروپا 
در مرحله پژوهش و نگارش فيلمنامه 

مستند كمك كرد؟
ايده مستند براي ما بود و آن را با آقاي دالوري 
مطرح كرديم، او هم كمك كرد چكش كاري شود. 
در مرحله هاي بعد مثل سناريو هم خیلي كمك 
كرد. دالوري كتابي دارد با عنوان»976 روز در 
پس كوچه هاي اروپا« كه شامل تجربه هاي وي از 
زندگي در اروپاست. آقاي دالوري همچنین متن 
پالتوها را از من مي گرفت و بازنويسي مي كرد كه 

بسیار بهتر مي شد. 
در اي�ن مس�تند نقدهاي زي�ادي به 

جامعه ايراني داريد!
بله، خیلي ها تص��ور مي كنند اگ��ر در جايي از 
غرب خ��وب گفتیم بالفاصله باي��د بیايیم و آن 
را نفي و نقد كنیم. در حالي كه جوامع غربي در 
خیلي از موارد از ما جلوتر هستند. ما در جوامع 
غربى براي زن يك نوع هويت مي بینیم. هر وقت 
صحبت از زن در غرب مي شود نگاه ها به سمت 
آزادي جنسي و سوءاستفاده هاي جنسي از زن 
مي شود. در حالي كه سعي كرده ايم توضیح دهیم 
كه چه كساني در غرب دچار سوءاستفاده جنسي 
مي شوند و اصوالً تعريف ما از سوءاستفاده جنسي 

با تعريف غربي متفاوت است. 
در آنجا حتي يك نگاه مرد هم شامل موضوع آزار 
جنسي مى شود و برايش عواقب سنگین قانوني 
در پى دارد اما در ايران چنین موضوعي هنوز جا 

نیفتاده است.
 ولي در دس�تورات اسامي به شدت 

روي همي�ن موض�وع »ن�گاه« ه�م 
تأكيد شده و ش�ريعت اسامی روي 
حفظ عفت براي داشتن يك زندگي 

سعادتمند تأكيد كرده است.
بله نكته همین جاست. م��ا در كشورمان براي 
زن��ان بدحجاب »گشت ارش��اد« ايج��اد كرده 
بوديم اما در هم��ان آيه از قرآن ك��ه حجاب را 
تأكید كرده است، به مردان نیز گفته ش��ده كه 
چشم هايشان را از نگاه ب��ه نامحرم نگه دارند. تا 
وقتي كه ما نتوانیم نگاه مردان را كنترل كنیم، 
گشت ارشاد موفق نخواهد بود. در اصل نیازمند 
نوعى كنترل مردانه هس��تیم ك��ه اگر يك مرد 
باعث نگاه و رفتارش باعث اذيت زنان ش��د در 
همان جا با وي برخورد ش��ود. نه اينكه فقط با 
زنان برخورد كنند و اگر زني به دنبال شكايت از 
يك مرد به خاطر اذيت شد، مجبور به شكايت 
به دادگاه و دردسر هاي بعدي شود. در غرب اين 
مسئله را رعايت كرده اند يعني اگر مردي به يك 
زن نگاه بدي داشته باشد، قانون با وي برخورد 
شديد مي كند. ما نیاز داريم رسانه هايي مانند 
صداوسیما درباره اين موضوع صحبت كنند تا 

شاهد تغییر در اوضاع باشیم. 
چ�را مس�تند هاي�ي مثل»انق�اب 
جنس�ي« هيچ گاه ب�ه تلويزيون راه 

پيدا نمي كنند؟
صداوسیما محافظه كار است. بارها اين مس��ئله 
را گفت��ه ام ك��ه مدي��ران صداوسیم��ا خیلي 
محافظه كارند و البته اين حرف ها برايم هزينه ساز 

شده است. 
چه هزينه اي؟

كارهاي ما اغلب از شبكه هاي تلويزيوني پخش 
نمي ش��ود يا اگر پخش مي كنند سانس��ورش 
مي كنن��د و در ش��بكه هايي مث��ل »اف��ق« و 
»مس��تند«، پخش مي كنن��د. در حالي كه اين 
مستند ها بايد در ش��بكه هاي »يك« و »3« كه 
پربیننده ترين شبكه هاي تلويزيون هستند ديده 

شوند و درباره اش میزگرد برگزار شود. 
فك�ر نمي كني�د درب�اره »انق�اب 
جنسي«، تلويزيون هم محدوديت ها 

و ماحظات جدي ای داشته باشد؟
درباره مستند »انقالب جنسي1« اين موضوع را 
قبول دارم كه براي مخاطب عام تلويزيون نیست، 
اما مي شود در برنامه هاي مرتبط بخش هايي از 
آن پخش ش��ود و درباره اش نقد و بررسي كنند 
ولى درباره »انقالب جنسي 2« معتقدم به راحتي 
مي شود با كمي ممیزي همه آن را از تلويزيون 

پخش كرد.  
در بخش�ي از مس�تند »انق�اب 
جنس�ي2« به س�وئيس رفته ايد و با 
خان�واده اي سوئيس�ي هم صحب�ت 
ش�ده ايد، ب�ه نظ�رم ن�گاه مثب�ت 
مستندساز به جامعه سوئيس، هلند 
و آلمان در اين مستند به خوبي ديده 

مي شود!
واقعاً من به جامعه بوم��ي در كشورهاي هلند و 
سوئیس نگاه مثبتي دارم. در همان هم صحبتي 
با خانواده سوئیسي ديدم كه وقتي از زن خانواده 
مي پرسیم كه نمي ترسي شغلت را از دست بدهي 
و وابس��ته به همسرت ش��وي؟ جواب مي دهد 
»نه چون ما خداي قدرتمن��دي داريم كه از ما 
حفاظت مي كند«، اي��ن زن كاماًل به خدا توكل 
دارد درحالي كه اگر همین سؤال را از من بكنند 
تالش مي كن��م پاسخ آن را بر اس��اس قواعد به 

ظاهر منطقي بدهم. 
آن خانواده سوئیسي اگرچه مس��لمان نبودند 
اماخداب��اور بودند، آنها به بازگشت مس��یح)ع( 
ايمان دارند و معتق��دم در زمان ظهور حضرت 
حجت)عج( بس��یاري از اين افراد به كمك امام 

مهدي)عج( خواهند آمد.

كارهاي ما اغلب از شبكه هاي 
تلويزيوني پخش نمي ش��ود 
مي كنن��د  پخ��ش  اگ��ر  ي��ا 
سانس��ورش م�ي كنن��د و در 
ش��بك�ه ه�ايي مث��ل »افق« و 
»مس��تند«، پخ��ش مي كنن��د

دیدهبان


