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    هادي عسگري
سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر ميزبان آثار 
چهار فيلمس�از زن در بخش سوداي سيمرغ 
اس�ت. فيلم هاي »ايده اصلي« به كارگرداني 
آزيتا موگويي، »بنفش�ه آفريقايي« س�اخته 
مون�ا زندي، »جمش�يديه« اثر يل�دا جبلي و 
»ش�بي كه ماه كامل ش�د« فيلمي از نرگس 
آبيار، امسال بيشترين سهم فيلمسازان زن 
از جشنواره فجر را رقم زده اند. حضور پررنگ 
فيلمس�ازان زن در جش�نواره فيلم فجر، در 
ش�رايطي رقم مي خورد كه در هاليوود غول 
فيلمسازي دنيا، زنان براي رسيدن به موفقيت 
يا حتي حق�وق برابر ب�ا مردان سال هاس�ت 
مب�ارزه مي كنن�د ام�ا پي�روز نمي ش�وند!

موفقیت فیلمسازان زن در جشنواره فیلم فجر و 
تثبیت حضور آنان در اين جشنواره، نشان دهنده 

جايگاه زنان فیلمساز در سینماي ايران است. 
   شروع يك راه روشن 

در سینماي پیش از انقالب، تنها يك زن فرصت 
مي كند تا كارگرداني س��ینما را تجربه كند و آن 
تجريه نی��ز فرصت تكرار دوب��اره پیدا نمي كند. 
ساير زنان س��ینماي ايران نیز اغلب به بازيگري 
در سینما اشتغال داش��تند كه به واسطه فساد 
آشكار س��ینماي فیلمفارس��ي، آنها نیز بخشي 
از ويترين فساد آن سینما به ش��مار مي آمدند. 
انقالب اسالمي در بهمن ماه 57 توانست به حضور 
زن در سینما معناي جديدي ببخشد. اين بار زنان 
فیلمساز ايراني بودند كه در ايجاد سینماي نوی 

ايران نقشی كلیدي بازي كردند. 
اگرچه اولین حضور يك فیلمساز زن در جشنواره 
فجر به كارگرداني مشترك فیلم سینمايي»شهر 
موش ها« توسط مرضیه برومند به دوره چهارم 
اين جشنواره باز مي گردد، س��ال بعد و در سال 
1365، پ��وران درخش��نده با فیلم س��ینمايي 
»رابطه« به عنوان اولین كارگردان مس��تقل زن 
در فجر حضور پیدا كرد. درخشنده در سال بعد 
و در ششمین دوره جشنواره فیلم فجر با »پرنده 
كوچك خوش��بختي« تا مرز دريافت س��یمرغ 
بهترين كارگردان��ي پیش رف��ت و در رقابت با 
داريوش مهرجويي، س��یامك شايقي و كیانوش 
عیاري نامزد سیمرغ بلورين بهترين كارگرداني 
ش��د اما رقابت را در نهايت به »آن سوي آتش« 
كیانوش عیاري واگذار كرد. بعد از آن و در دوره 

دهم جش��نواره فجر بود كه رخشان بني اعتماد 
سیمرغ بهترين كارگرداني را براي فیلم »نرگس« 
به دست آورد. در آن س��ال »نرگس« بیشترين 

جايزه را از جشنواره فجر به دست آورد. 
رخش��ان بني اعتماد، پوران درخش��نده، تهمینه 
میالني، مرضیه برومند، نرگس آبیار، نیكي كريمي، 
نگار آذربايجاني، مونا زندي و منیر قیدي موفق ترين 
فیلمسازان زن س��ینماي ايران در جشنواره فجر 
بوده اند. از اين لیست امس��ال نرگس آبیار و مونا 
زندي دوباره در س��وداي س��یمرغ حضور دارند و 
امكان اينكه نام اين دو فیلمساز در میان برندگان 
جوايز فجر ديده شود، زياد است. عالوه بر جشنواره 
فجر كه جش��نواره اي ملي اس��ت، زنان فیلمساز 
سینماي ايران در بسیاري از جشنواره هاي معتبر 
سینماي جهان حضور مؤثر داش��ته اند و به رغم 
اينكه به برخي از موضوعات و محتواي فیلم هاي 
آنها انتقاداتي وارد است اما توانسته اند جوايز مهمي 

را براي سینماي ايران به دست آورند. 
    از سيمرغ رخشان تا اسكار كاترين

جش��نواره فجر در دهمی��ن دوره از برگزاري و 
در حالي كه بس��یار جوان بود، جاي��زه بهترين 
كارگرداني را كه بع��د از عن��وان بهترين فیلم، 
مهم ترين جايزه جشنواره است به يك فیلمساز 
زن داد اما در هالیوود، 82 دوره از مراسم اسكار 
برگزار شد تا در نهايت »كاترين بیگلو« توانست 
به عن��وان اولین زن فیلمس��از، اس��كار بهترين 
كارگرداني را به دس��ت آورد. تفاوت از 10 سال 
جشنواره فجر تا 82 سالگي اسكار فاصله معناداري 
است كه در آن مي توان بي اعتنايي سینماي امريكا 

به فیلمسازان زن را مشاهده كرد. 
    زنان و نابرابري در دستمزد سينما 

در حالي كه فیلمسازان زن در ايران، بدون نگاه 
جنس��یتي به موقعیت كاري در ح��ال فعالیت 
هستند، در آن سوي مرزها، جايي كه قرار است 

س��ینما با دنیاي لیبرال پیوند بخورد، مشكالت 
زيادي دامنگیر فیلمسازان زن مي شود. از هالیوود 
گرفته تا اروپا كه تالش مي كند سینماي مستقل 
خود را حفظ كند، هر كدام ب��ه نحوي در حق و 

حقوق زنان فیلمساز اجحاف مي كنند. 
مريل اس��تريپ، يكي از موفق ترين زنان بازيگر 
در هالیوود درباره تبعیض میان زنان و مردان در 
هالیوود مي گويد: »نقش زنان در تولید و عرضه 
آثار سینمايي و سهم اقتصادي آنها از اين فرايند، 
همیشه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و مردان 

بیشترين نصیب را برده اند.«
استريپ كه به خاطر بازي در فیلم »سافرجت« به 
لندن سفر كرده بود، در مصاحبه با »بي بي سي« 
تأكید مي كند ب��ا وجود تمام دس��تاوردهايش، 
دستمزد او همیشه از دستمزد بازيگران مكمل 

مردش پايین تر بوده است. 
نكته تلخ ديگر درباره بازيگران زن هالیوودي اين 
است كه در سال 2014 »مجموع دستمزد 10 
بازيگر زن پولساز هالیوود 226میلیون دالر بوده 
است، در حالي كه 10بازيگر مرد پولساز هالیوود 
نزديك به دو برابر اين رق��م، يعني 419میلیون 

دالر دريافت كرده اند.«
   زنان غرب�ی جايگاهي ب�راي قهرماني 

ندارند
عالوه بر پايین بودن دس��تمزد زن��ان در مقابل 
بازيگران مرد، حتي اجازه داده نمي شود كه زنان 
در فیلم هاي هالیوودي به عنوان قهرمان فیلم ها 
شناخته ش��وند. گاردين در گزارشي به بررسي 
100فیلم هالیوودي در س��ال 2017 پرداخته 
اس��ت. در اين گزارش، تعداد قهرمانان زن روي 
پرده نقره اي س��ینما در س��ال گذشته میالدي 
حدود 5درصد نس��بت به مدت مش��ابه پیش از 
آن كاهش يافته و به 24درصد رس��یده اس��ت. 
اين پژوهش را مركز مطالعات زنان در س��ینما و 
تلويزيون در دانشگاه س��ن ديگو بین 100 فیلم 
پرفروش س��ال 2017 انج��ام داده و يافته هاي 
نومیدكننده آن به تازگي منتش��ر ش��ده است. 
سال گذشته قهرمان هر سه فیلم پرفروش يعني 
»جنگ هاي س��تاره اي: آخرين ج��داي«، »ديو 
و دلبر« و »زن ش��گفت انگیز« زن��ان بودند. اين 
در حالي اس��ت كه فیلم ها و فیلمسازان مستقل 
همچنان بیش��تر عالقه دارن��د نقش هاي اصلي 
خود را در اختیار زنان بگذارن��د. در اين فیلم ها 
65 درصد نقش هاي مهم سهم زنان است. سال 
گذشته 37درصد نقش هاي مهم در اختیار زنان 
بود، هر چند سهم زنان داراي ديالوگ با 2درصد 

افزايش نسبت به 2016 به 34درصد رسید. 
در كنار مس��ائلي مانند نابرابري در دس��تمزد و 
ديده نش��دن در نقش هاي كلیدي، س��ینماي 
غرب با مش��كل مهم تري روبه رو است كه در آن 
زنان قربانیان اصلي به شمار مي روند و آن بحث 
رفتار هاي غیراخالق��ي با زنان اس��ت كه مانند 
آتشفشاني با ايجاد كمپین »me too« خودنمايي 
كرد. مقايس��ه كوتاهي میان وضعی��ت زنان در 
س��ینماي ايران و جهان، به خوبي نشان دهنده 
تفاوت هايي است كه سینماي ايران را به عنوان 
س��ینمايي پیش��رو در اخالق و همچنین رفتار 

حرفه اي با زنان فیلمساز معرفي مي كند.

حضور بانشاط زنان فيلمساز در ادوار مختلف جشنواره فيلم فجر

 سكويي كه فجر انقالب
براي فيلمسازان زن فراهم كرد

يكي از فيلم هاي دفاع  مقدس�ي جش�نواره  فجر امسال با 
پرداختن به ش�خصي به تصوير درمي آيد ك�ه عراقي ها او 
را جاس�وس مي دانستند و ايراني ها فرش�ته نجات؛ كسي 
كه با ايفاي نقش واقعي خودش در اي�ن فيلم حضور دارد. 
»23 نفر« مهرماه 1397، با حضور سردار قاسم سلیماني كلید 
خورد تا ماج��راي گروهي از رزمندگان نوج��وان ايراني كه در 
جريان جنگ ايران و عراق در س��ال 1361 به اسارت نیروهاي 

عراقي درآمده بودند به تصوير كشیده شود. 
مهدي جعفري پیش از اين مس��تند »23 نفر و آن يك نفر« را 
تولید كرده بود كه جزو اولین آثار در معرفي نوجوانان حاضر در 
جنگ بود اما در اين فیلم سینمايي عالوه بر روايت اتفاق مربوط 
به اين 23 نوجوان، به »مال صالح« كه با نفوذ در میان عراقي ها 
به اين نوجوانان و نیز برخي ديگر از اسیران ايراني در زندان هاي 

عراق كمك كرده بود، پرداخته شده است. 
»مال صالح« كه همچنان در ايران زندگي مي كند، در مستند 
قبلي جعفري ه��م حضوري كوتاه داش��ت ول��ي در اين فیلم 

سینمايي در نقش واقعي خودش بازي كرده است. 
او كه در زمان رژيم گذشته ايران توس��ط ساواك زنداني شده 
بود، درباره چگونگي حضورش در میان عراقي ها گفته اس��ت: 
وقتي جنگ ش��د يك روز در يكي از جزاير كوي��ت بوديم كه 
ارتش بعث ما را دستگیر كرد و يكي از افراد بعثي آنجا براي من 
دردسري بزرگ درست كرد و به بعثي ها گفت كه اين شخص 
سپاهي اس��ت. من با نام يكي از افراد ارتش بعث كه در ايران با 
من زنداني زندان هاي شاه بود خودم را از مخمصه نجات دادم و 

همان جا مرا به عنوان مترجم براي استخبارات يا همان وزارت 
دفاع عراق انتخاب كردند. به همین ترتیب وقتي اسراي ايراني 
را براي تقسیم به وزارت دفاع عراق مي آوردند، من در ترجمه 
حرف هاي افسران عراقي مي گفتم »سپاهي  هايي كه نداريم يك 
طرف بايستند« و آنجا ايراني ها متوجه مي شدند كه من نفوذي 
)براي عراقي ها( نیستم. »23 نفر« تازه ترين محصول مركز فیلم 
و سريال سازمان هنري رسانه اي اوج به تهیه كنندگي مجتبي 

فرآورده است كه در تهران و آبادان فیلمبرداري شده است. 
 دو سال پیش س��ردار قاسم سلیماني س��اخت اين فیلم را به 
ابراهی��م حاتمي كیا پیش��نهاد داده بود ام��ا در نهايت مهدي 
جعفري كار تولید آن را آغاز كرد. آغاز ساخت فیلم 23 نفر نیز 
با حضور سردار سلیماني انجام شد. 23 نفر يا بیست وسه نفر، 
گروهي از رزمندگان نوجوان ايراني بودند كه در جريان جنگ 
ايران و عراق در سال 1361 به اسارت نیروهاي عراقي درآمدند 

و اكثراً از تیپ ثاراهلل كرمان اعزام شده بودند.
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كسی كه از گفتن »نمی دانم« 

رويگردان است، به هالكت و 

نابودى می رسد.

 ايده پرداز فيلم »آرگو«
 كه تاريخ را تحريف كرد مرد

مأم�ور س�ابق س�يا و ايده پ�رداز فيل�م »آرگ�و« ك�ه در 
اي�ن فيلم ب�ه  عن�وان كس�ي ك�ه ب�راي نج�ات گروگان ها 
ب�ه اي�ران مي آي�د معرف�ي ش�ده ب�ود، درگذش�ت. 
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توني مندز از مديران سابق 
سیا كه در س��ال 1980 تالش كرده بود شش گروگان امريكايي را 
از ايران بربايد و فیلم »آرگو« با توجه به اين تالش ساخته شد، در 
78سالگي درگذشت. او به تازگي كتاب جديدي نوشته بود كه اندكي 
پیش از مرگ آن را به ناشرش تحويل داده بود. مندز نويسنده سه 
كتاب خاطرات از فعالیت هايش براي سیا بود. همسر وي نیز 27 سال 
از مأموران سیا بود و در نوشتن اين كتاب ها با مندز همكاري مي كرد. 
»آرگو: چگونه سیا و هالیوود با هم مهم ترين كار نجات تاريخ را انجام 
دادند« كتابي است كه فیلم »آرگو« به كارگرداني و با بازي بن افلك 
بر مبناي آن ساخته شد. اين فیلم سه جايزه اسكار را دريافت كرد كه 
شامل بهترين فیلم، بهترين فیلمنامه اقتباسي و بهترين تدوين بود. 
براي همین فیلم بن افلك موفق به كسب جايزه بهترين كارگردان 

گلدن گلوب هم شد. همسر باراك اوباما در اقدامي بي سابقه مأمور 
اعالم جايزه اسكار براي اين فیلم از كاخ سفید بود. اسكار آن سال به 
عنوان يكي از سیاسي ترين اسكارها شناخته شد و »آرگو« به دلیل 

ضدايراني بودن تبديل به اثري جنجالي شد. 
اين فیلم كه هزينه زيادي هم صرف ساخت آن شده بود از لحاظ 
ساختار فیلمسازي كم عیب و نقص و به س��بكي ساخته شد كه 
توجه تماشاگر را از ابتدا تا انتهاي نمايش به سمت خود معطوف 
مي كرد ولي نكته قابل توجه اين بود كه بخش��ي از تاريخ ايران و 
انقالب اسالمي را به گونه اي تصوير مي كرد كه چهره اي نادرست از 
ايراني ها به نمايش مي گذاشت و روايتي مغشوش از حقیقت ماجرا 
ارائه مي كرد. اجراي فريبكاري امريكايي ها اينگونه رقم مي خورد 
كه توني مندز براي فرار از ايران دست به يك دروغ بزرگ مي زند. او 
با نوشتن يك سناريوي سیاسي خود را در قالب يك كارگردان براي 
ساختن فیلمي به نام آرگو جا مي زند كه همراه دو همكار خود به 
ايران سفر  كرده اند. اين فیلم از آنجا كه قصد داشت تماشاگر را قانع 
كند كه تمام تقصیرها بر گردن ايران است و سیاست ها و مداخالت 
امريكا هیچ گونه نقشي در پديد آمدن آن شرايط و برانگیخته شدن 

خشم دانشجويان انقالبي نداشت، با انتقاد زيادي روبه رو شد. 
نمايش اولیه فیلم در جش��نواره فیلم تورنت��و، اعتراض مقامات 
كانادايي را برانگیخت به اين دلیل كه به گفته آنها اثري از همكاري 
گس��ترده دولت كانادا در نجات آن ش��ش نفر در فیلم مش��اهده 
نمي شود. فشارهاي دولت كانادا در نهايت كارگردان فیلم را مجبور 
كرد در انتهاي فیلم بنويس��د »عملیات آرگو، يكي از موفق ترين 

عملیات هاي بین دولت ها بوده است.«

   محمدرضا بحراني
»اتاق تاريك« فیلمي است درباره اضطرابي مردانه؛ چیزي 
كه فروي��د آن را »اضط��راب اختگي« نام نه��اد. وضعیت 
مشكوك به تعدي در سكانس شروع فیلم بهانه اي مي شود 
براي س��فر به درون و عمق زندگي دو مرد حاضر در فیلم: 
فرهاد به عنوان پدر )با بازي ساعد سهیلي( و امیر به عنوان 
پسر )با بازي علیرضا میرساالري(. ظاهراً قرار است با فرهاد 
همراه شويم تا طي س��فري كارآگاه گونه، مسئله اي كه در 
شروع فیلم براي پسرش رخ داده را كشف نمايیم اما اين سفر 

در واقع بهانه اي است براي بهتر شناختن خود فرهاد. 
اتاق تاريك جايي است كه ما ترس هاي خود را در آن انبار 
مي كنیم. چیزهاي مشمئزكننده، هراسناك و وحشت آور 
زندگي م��ان را؛ واقعیاتي كه از فرط ناخوش��ايندي، تمايل 
نداريم به خاطرش��ان آوريم يا دوباره با آنها مواجه ش��ويم 
ام��ا و در عین حال نكته پارادوكس��یكال ماجرا اين اس��ت 
كه محتويات اتاق تاريك در عین ه��راس آور بودن براي ما 

مسحوركننده و جذاب هستند. 
فرهاد كسي است كه در كودكي قرباني تجاوز جنسي بوده 
است. او تالش كرده اين واقعه ناخوشايند را به اتاق تاريك 
وجودش براند اما سويه اي از اين واقعه، با صورتي تغییر شكل 
يافته، در زيس��ت روزمره او حضور يافته است و اين همان 

پارادوكس مذكور است؛ عنصر سگ. 
او در دنیاي مجازي مخاطب يك بازي است كه شخصیتي 
به نام هانت )به معن��ي س��گ( دارد. در بیابان هاي اطراف 
خانه اش به سگي زخمي برمي خورد و آن را براي معالجه به 
خانه مي برد. يك بار كه مي خواهد ماشینش را سوار شود، 
سگي با اندامي كشیده جلوي ماش��ین نشسته و سد راه او 
شده است. از میان همسايگانش متوجه دختري مي شود كه 
همواره با خود يك سگ حمل مي كند. مي توان در يك نگره 
»ايوان پاولوفي« عنصر سگ را مابه ازاي تجاوز به فرهاد در 
كودكي قلمداد كرد. احتماالً در صحنه تجاوز به او يك سگ 
در گوشه و اطراف حضور داشته است و فرهاد به مرور زمان 
به دلیل عدم ابراز اين مسئله، آهس��ته آهسته واقعه تجاوز 
)سويه هراس آور( را به اتاق تاريك وجودش رانده و خواسته و 
ناخواسته، بُعدي از اين ماجرا تحت لواي عنصري به نام سگ 
)سويه جذاب( به زيست روزمره او راه يافته است و اين يعني 

سگ، براي فرهاد به يك سمبل فردي بدل گشته است. 
در سكانس��ي از فیلم، وقت��ي فرهاد مي خواهد به پس��رش 
جمله اي كردي )كه زبان مادري اوست( بیاموزد، مي گويد: 

بگو، بابا دوستت دارم. اين مسئله به اين دلیل است كه او در 
كودكي محبتش به والد را با اين جمله ابراز مي كرده است، 
به پدرش، چراكه فرهاد مادرش را در كودكي از دست داده 
و پدرش او را بزرگ كرده اس��ت. مادر در مجاورتش حضور 
نداش��ته تا او راز تجاوز را با مادر در میان بگذارد و اين شايد 
مهم ترين دلیل بر رانده شدن تجاوز به اتاق تاريك روان فرهاد 
باشد. همه اينها باعث شده وقتي فرهاد به بلوغ برسد، جذب 
زني شود كه چند سال از او بزرگ تر است. اين اتفاق ناخواسته 
رخ داده، بدون اينكه فرهاد آگاهانه آن را كنترل كند. اختالف 
سني هاله )با بازي س��اره بیات( و فرهاد براي فرهاد بسیار 
جذاب است. اين اختالف سني موجب مي شود تا هاله براي 
فرهاد نقش همسر/ مادر داشته باشد. هرچند در نقش مادري 
هاله براي فرهاد، طي فیلم تأكید زيادي نشده است تا سكانس 
پاياني. در سكانس پاياني، با اعتراف فرهاد، هاله به تمامي در 
جايگاه همس��ر / مادر قرار مي گیرد. پس از سكانس پر زد و 
خورد شام كه هاله با جس��ارت تمام و بدون خويشتنداري 
اقدام به پرده برداري از واقعه مش��كوك ب��ه تعدي مي كند، 
فرهاد انگیزه مي يابد تا نقش مادري هال��ه را به تمامي به او 
واگذار كند. حال كه هاله توانسته در نقش يك مادر مدافع و 
ايثارگر، از حريم جنسي امیر دفاع كند، چرا اين كار را براي 
فرهاد انجام ندهد؟ اين موقعیت فرهاد را براي اعتراف پاياني 
مهیا مي كند. او اعتراف مي كند و عقده بیست و چند س��اله 
گش��وده مي ش��ود. در فصل مونتاژي پاياني، دوربین سري 
به اتاق تاريك مي زند؛ اتاقي كه در آن ن��وري تابیده و حاال 
ديگر آنقدرها تاريك نیس��ت. ما به ازاي اين تصوير، فرهاد 
را مي بینیم كه در مقابل سگي كه اندامي كشیده دارد روي 
بالكن ايستاده است. او در پیشگاه همسر / مادر اعتراف كرده 
و اين بدان معناست كه حاال ديگر ش��هامت مواجه شدن با 

محتويات اتاق تاريك را به دست آورده است.

 ماجراي يك نفوذي در فيلم »23 نفر« 
راه يافته به جشنواره فجر 

جش��نواره فجر در دهمين دوره 
از برگ��زاري و در حالي كه جوان 
بود، جايزه بهتري��ن كارگرداني 
را كه بعد از عن��وان بهترين فيلم، 
مهم تري��ن جاي��زه جش��نواره 
اس��ت ب��ه ي��ك فيلمس��از زن داد

 برگزاري نمايشگاه بانوي دو عالم
در ايام فاطميه

نمايش�گاه بان�وي دوعال�م ب�ه هم�ت هيئ�ت چه�ارده 
معص�وم)ع( جامع�ه سياوش�انيها همزم�ان ب�ا اي�ام 
ش�هادت حض�رت زه�را)س( از تاري�خ ۱۰ بهم�ن لغايت 
2۱ بهمن م�اه مص�ادف ب�ا اي�ام فاطمي�ه دوم در مجتمع 
فرهنگي- مذهبي جامعه سياوش�انيها برگ�زار مي گردد. 
نمايش��گاه بانوي دو عالم از بخش هاي گوناگون تشكیل شده 
است كه روايتگر تاريخ از حضرت آدم)ع( تا عصر معاصر و بیان 
سیره زندگي پیامبران الهي و اهل البیت)ع( است. اين نمايشگاه 

داراي بخش هاي نمايشي، فرهنگي، سمعي و بصري است. 
اين روايتگاه تاريخي در س��ال هاي گذش��ته با استقبال گسترده 
مردمي و چهره هاي مذهبي از جمله حجت االسالم و المسلمین حاج 
محمود رياضت و حاج مهدي س��ماواتي قرار گرفته و امسال نیز از 
افراد برجسته دعوت به عمل آمده است. مسئوالن اجرايي نمايشگاه 
را غالباً جوانان تشكیل داده اند و س��عي بر آن داشته اند با ساخت 
نماد هاي تاريخي و بیان و نمايش روايات مستند نسل حاضر را با 
وقايع قبل از اسالم در دوران انبیای الهي و بعد از اسالم تا به امروز 
آشنا نمايند. در اين نمايشگاه با توجه ويژه به فرمايشات مقام معظم 
رهبري از هرگونه خطاب تفرقه انگیز بین اهل تس��نن و شیعیان 
پرهیز و صرفاً به مرور مطالب مستند تاريخي پرداخته شده است. 
بازديد از نمايشگاه حدود يك س��اعت زمان خواهد برد و مراجعه 
كنندگان محترم با بخش هايي از قبی��ل خلقت حضرت آدم)ع(، 

واقعه غدير خم، حادثه كوچه بني هاشم و... آشنا مي شوند. 
...........................................................................................................

هنرمند نبايد از محدوديت ها بترسد
حجت اشرف زاده معتقد است كه يكي از راه هاي موفق شدن 
در هنر، دوري از تعصب داش�تن در يك حوزه خاص است. 
اين خواننده جوان در رابطه با سیستم آموزشي رشته  موسیقي و 
ساير رشته هاي هنري گفت: محتواي درسي دانشگاه ها يك چیز 
از پیش تعیین شده است كه مؤسسه هاي آموزشي آنها را تألیف 
و تأيید كرده و دانشجويان بر اساس آنها يكسري واحد خاص را 
مي گذرانند ولي خالقیت هنرمند است كه باعث پیشرفت او در 
كار مي شود نه لزوماً تحصیالت آكادمیك چراكه بعضي ها افراد 
باسوادي هستند ولي خالقیت خاصي ندارند و حتي ممكن است 
اگر ايده اي نیز داشته باش��ند نتوانند آن را پیاده كنند. در واقع 
هنرمند مي تواند با هنر خاص خود و خالقیتش مخاطبان زيادي 
را به خود جلب كند. هنرمندان نبايد از محدوديت ها بترسند و 
بايد مدام به دنبال تجربه باشند. اشرف زاده تصريح كرد: اهالي 
موس��یقي بايد از تعصب روي يك حوزه خاص و مقدس گرايي 
دوري كنند و به سمت اتفاقات نو بروند، البته ممكن است گاهي 
وقت ها با شكست مواجه ش��وند ولي نبايد ناامید شوند و بايد 
تالش خود را ادامه دهند. در نهايت كار خوب و نو مخاطب خود 

را پیدا خواهد كرد و موفق خواهد شد. 
...........................................................................................................

تجليل از شهيد هنرمند »حسين قشقايي« 
پس از 4۰ سال

سيدعباس صالحي در مراس�م تجليل از مقام شامخ شهيد 
حسين قشقايي در تئاتر شهر تأكيد كرد: »اهالي رسانه و هنر 
سهم بسزايي در تصويرسازي و انتقال خبري انقالب داشتند.« 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، س��الن قشقايي تئاتر شهر 
میزبان مراسم تجلیل از مقام شامخ ش��هید حسین قشقايي، 
از شهداي هنرمند انقالب اسالمي بود. سیدعباس صالحي در 
اين مراسم يكي از ويژگي هاي انقالب را حضور اقشار مختلف 
در آن دانست و آن را از لحاظ گستره و تنوع اجتماعي متفاوت از 
ديگر جريان هاي سیاسي دانست. وي مدعي شد در انقالب 57 
رسانه ها و هنرمندان حضور متفاوتي داشتند و نقش آنان خاص 
بوده است. صالحي، شعر و ادبیات را در فضاي انقالب چنان مؤثر 
برشمرد كه انقالب را شاعرانه و درگیر شاعري در فضاي حركات 
مردمي دانست. او عكاسي را ديگر هنر درگیر انقالب نام برد كه 

تصاوير متعددي را براي تاريخ ثبت كرده  است. 
...........................................................................................................

هتل ها تخفيف مي دهند
رئي�س جامعه هتل�داران اي�ران با اع�الم آمادگ�ي براي 
مش�اركت در اجراي طرح »س�فر ارزان«، گفت: هتلداران 
براي دادن تخفيف و در اختيار گذاشتن ظرفيت هاي خالي 
اتاق ها به آژانس هاي مس�افرتي، با هدف توسعه سفرهاي 
داخل�ي در اين ش�رايط بحراني، آماده  همكاري هس�تند. 
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ايران در ادامه اظهار داشت: 
اگرچه اين طرح ها ُمس��كن هاي موقتي براي درمان بحران است اما 
معتقديم اجراي چنین طرح هايي مي تواند به توسعه گردشگري به 
ويژه سفرهاي داخلي كمك كند. وي افزود: با وجود افزايش شديد 
هزينه  هتلداري اما بسیاري از آنها تخفیف هايي بین 10 تا 50 درصد 
قائل ش��ده اند، برخي هم همچنان با قیمت س��ال گذشته خدمات 
مي فروش��ند. هرچند در جريان جزئیات طرح س��فر ارزان سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري قرار نداريم، ولي از هر 

طرحي كه به توسعه گردشگري منجر شود، استقبال مي كنیم.

مصطفي  محمدي     ديده بان

    سینما

 چرا سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر
از خارج وارد مي شود؟

مس�ئول اتحاديه شيش�ه و آينه تهران گفت: س�اخت س�يمرغ بلورين 
جش�نواره فيلم فجر نيازمن�د دس�تگاه هاي مخصوصي اس�ت كه وارد 
كردن دستگاه ها براي ۱۰۰ يا حتي 2۰۰ س�يمرغ مقرون به صرفه نيست. 
محمدعلي قنبري مسئول اتحاديه شیش��ه و آينه تهران با بیان اين مطلب در 
واكنش به انتقاداتي كه به ساخت س��یمرغ جشنواره در خارج از كشور مطرح 
مي ش��ود، گفت: حرف هاي دبیر جش��نواره درست اس��ت، براي ساخت اين 
سیمرغ ها دستگاه هاي مخصوصي الزم اس��ت كه بايد وارد كرد، اما نكته اين 
است كه براي تولیدكننده مقرون به صرفه نیست تا براي ساخت 100 يا حتي 

200 نمونه از آن در طول يك سال، اين دستگاه ها را وارد كند. 
او با بیان اينكه اين محدوديت تنها مربوط به سیمرغ هاي جشنواره نیست، گفت: 
موارد مشابه ديگري هم وجود دارد كه مجبور هستیم از خارج از كشور وارد كنیم، 
چون نمي توان براي يك پروژه اي كه محدود به چند عدد تنديس يا كااليي خاص 
است اقدام به خريد دستگاه هاي گران كرد. رئیس اتحاديه شیشه و آينه تهران 
ادامه داد: كاري كه در بخش شیشه در داخل كش��ور انجام مي دهیم مربوط به 
شیشه هاي ضدگلوله يا شیشه هاي 19میلیمتري و تراش دادن است، اما ساخت 
سیمرغ هاي جشنواره فجر يك كار خاص است و با دستگاه هايي كه در صنف ما 
وجود دارد امكان ساخت آنها وجود ندارد. قنبري به انتقادات هم اشاره اي كرد و 
اظهار داشت: از بعد احساسي و غرور ملي مي توانیم بگويیم بهتر است اين سیمرغ ها 
در داخل كشور ساخته و تولید شوند و اين نگاه خوبي است، اما در بسیاري از مراكز 
حساس كشور قطعات و وسايلي داريم كه از خارج از كشور مي آيد، چون يا مقرون 

به صرفه نیست يا توان ساخت داخلي آن وجود ندارد.

يادداشتي روانشناسانه بر فيلم »اتاق تاريك«

مواجهه با يك هراس


