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    محمدصادق عابديني
 برخ�اف ادع�اي دبي�ر جش�نواره فج�ر 
درب�اره فيلم ه�اي اي�ن دوره از جش�نواره 
امس�ال هم ش�اهد حضور فيلم هايي بوديم 
ك�ه در مقابل قص�اص موضع منف�ي دارند. 
دبیر سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور 
در برنامه تلويزيوني »هفت« پیرامون فیلم هاي 
حاضر در اين دوره از جش��نواره كه به موضوع 
قص��اص مي پرداخت، گفت: »قص��اص يكي از 
موضوعات مهم اس��ت كه در قرآن كريم هم به 
آن اشاره شده است كه در بحث قصاص حق را 
به اولیای دم داده اند. در جش��نواره امسال هیچ 
فیلمي نداشتیم كه حكم قصاص و ساير احكام 
ديني را نقد كرده باش��د« البته اين ادعاي دبیر 

جشنواره فجر را مي توان به راحتي نفي كرد. 
به نظر مي رس��د اظهارات ابراهیم داروغه زاده، 
ناش��ي از نوع��ي پیش��گیري از ورود فیلم ها يا 
حتي ام��كان تصحی��ح برخي از آث��ار پیش از 
رسیدن به جشنواره بوده؛ اقدامی كه در عمل 
چندان ه��م موفق نبوده اس��ت و از دل همین 
محافظه كاري ه��ا فیلمي چ��ون »جاندار« در 

جشنواره اكران مي شود. 
قصاص حكمي قرآني است كه در سینماي ايران 
بارها براي ايجاد تعلیق و افزودن بار دراماتیك 
به عنوان دستمايه س��اخت فیلم مورد استفاده 
قرار گرفته است. اغلب برداشت هاي سینمايي از 
قصاص نیز به دلیل ضعف فیلمساز از درك معنا و 
كاركرد قصاص، باعث ارائه تصويري غلط و سیاه 

از »قصاص« شده است. 
اولین تصوير چالش برانگیز از قصاص در سینماي 
ايران به دهه 60 و فیلمي به نام »مي خواهم زنده 
بمانم« ساخته مرحوم ايرج قادري باز مي گردد. 
مي خواهم زنده بمانم كه نامش كپي شده از نام 
فیلم » !I want to live« محصول سال 1958 
امريكاس��ت، در متن داس��تان نیز مشابه فیلم 
هالیوودي، تالش يك زن محكوم به اعدام براي 

زنده ماندن را به نمايش مي گذارد. 
ايرج قادري در دهه 70 نیز با ساخت فیلم »سام 
و نرگس« و به كارگی��ري محمدرضا گلزار كه 
سال هاي ابتدايي سلبريتي شدن را مي چشید، 
بار ديگر سراغ موضوع قصاص رفت. اين بار نیز 
قادري تصويري از قصاص به نمايش مي گذارد 
كه در آن قهرمان فیلم به اشتباه قاتل شناخته 
ش��ده و بي گناه محكوم به قصاص مي شود و با 

همذات پنداري بیننده با فیلم، حكم قصاص با 
چالش روبه رو مي شود. 

در هر دو فیل��م، اي��رج ق��ادري در دقیقه 90 
بي گناهي قهرمان فیلم هايش را نش��ان و جان 
آنها را نجات مي دهد ولي سعید سهیلي در فیلم 
»مردي از جنس بلور« كه در سال 77 ساخته 
شده بود، در نهايت فیلم با وجود اثبات بي گناهي 
قهرمان محكوم به قص��اص، ترجیح مي دهد تا 
با مرگ قهرمان در زندان، احس��اس نارضايتي 
از حكم قص��اص را بیش از دو فیل��م قادري به 

مخاطب تزريق كند. 
در س��ال هاي اخی��ر مي ت��وان چندي��ن فیلم 
س��ینمايي مهم يا ب��ي ارزش س��ینمايي را نام 
برد كه به صورت مس��تقیم قصاص را دستمايه 
اصلي داستان خود قرار داده اند و با ايجاد حس 
همذات پنداري میان قهرمان بي گناه محكوم به 
اعدام با تماشاگر، در میان مخاطبان خود حس 

نفرت از قصاص را دامن بزنند. 
  تكرار يك اتفاق جشنواره اي 

سي ويكمین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن 
ماه سال 91، شاهد نمايش سه فیلم با موضوع 
قصاص بود. فیلم هاي »هی��س دخترها فرياد 
نمي زنند«، »دهلیز« و »روز روشن«، هر كدام 
به نحوي ب��ه موضوع قص��اص پرداخته بودند. 
پوران درخشنده تالش كرده بود از همان شیوه 
قديمي شده قهرمان بي گناه محكوم به قصاص 
استفاده كند اما بهروز شعیبي در اولین تجربه 
كارگرداني اش در سینما، موضعي خاكستري 
را در قبال قصاص در پیش گرفته بود. امس��ال 
و در دوره سي وهفتم جشنواره فیلم فجر شاهد 
تكرار حضور پرتعداد فیلم هاي مرتبط با قصاص 
بوديم و به نحوي دوره س��ي و يكم جش��نواره 
بازتولید شد؛ مس��ئله اي كه نمي تواند چندان 

هم اتفاقي باشد. 
در اي��ن دوره اخی��ر يعن��ي دوره س��ي وهفتم 

جش��نواره، فیلم ه��اي »جان��دار«، »قس��م«، 
»جمش��یديه« و »يلدا« به صورت مستقیم به 
مس��ئله قصاص پرداختند. در اي��ن فیلم ها هم 
تالش براي اثبات بي گناه��ي و رهايي از حكم 
قصاص تم اصلي فیلم ها را تشكیل مي دهد. اين 
فیلم ها برخالف ادعاي دبیر جشنواره باز هم به 
نقد قصاص مي پردازند. محسن تنابنده در فیلم 
قسم به موضوع قسامه پرداخته است كه موجب 
جدل بین اين فیلمساز و يك حقوقدان در جريان 
جشنواره فجر ش��د. در اين فیلم تنابنده نشان 
مي دهد طبیعت بهترين داور است. سیاه ترين 
برخورد با حكم قصاص نیز در فیلم س��ینمايي 
»جاندار« ساخته حسین امیري دوماري و پدرام 
پور امیري رخ مي دهد؛ زماني كه خانواده مقتول 
براي رضايت و گذش��ت از حكم قصاص مسئله 
غیراخالق��ي را مطرح مي كنند ك��ه بنیان هاي 

خانواده اي را از هم مي پاشد. 
در »جمشیديه« هم كه شباهت هاي زيادي به 
»بدون تاريخ، بدون امضا« دارد، قهرمان فیلم در 
مقابل سیس��تم قضايي قرار مي گیرد و با وجود 
اينكه خودش به جرمي كه مرتكب ش��ده اقرار 
كرده و در نظر بیننده مستحق آزادي است، هیچ 

گونه تالشي براي آزادي وي انجام نمي شود. 
دستمالي شدن چندين س��اله موضوع قصاص، 
عالوه بر نش��ان دادن ضعف فیلمنامه نويس��ان 
ايراني در پرداختن به ايده ها و خلق موقعیت هاي 
جديد در فیلمنامه ها، نش��ان دهنده يك ضعف 
عمومي در سیستم اجرايي جشنواره فجر است. 
جش��نواره فجر كه در هزينه هاي برگزاري در 
س��طح يك جش��نواره بین المللي بريز و بپاش 
دارد، در بعد اجرايي نمي تواند سیس��تم باثبات 
فس��تیوال هاي فیلم معتبر دنیا را پیاده سازي 
كند. دبیر جش��نواره تقريبا هر يكي دو س��ال 
عوض مي ش��ود و معموال هر فردي كه به مقام 
دبیري جشنواره فجر مي رس��د، سابقه هدايت 
يك جشنواره ملي بزرگ را در كارنامه خود ندارد 
و به تبع آن سال اول دبیري جشنواره را به كسب 

تجربه و آزمون و خطا مي گذراند. 
جش��نواره نیز فاقد دبیرخانه دائمي اس��ت كه 
حداقل بتواند در طول س��ال اتفاقات سینماي 
ايران را رصد كند. همه چیز براي جشنواره فجر 
در چند ماه منتهي به جشنواره رقم مي خورد و 
بعد از آن هم به فاصله چند روز همه ساختار از 

هم مي پاشد. 
اين عدم ثبات باعث مي ش��ود ت��ا جريان هاي 
فكري در س��ینما كه با مفاهیمي چون قصاص 
در تعارض هستند، فرصت خوبي پیدا كنند تا 
از ناتواني سازمان س��ینمايي در سیاستگذاري 
صحیح س��ینما و عدم ثب��ات دبیرخانه فجر به 
نحو كامل استفاده و فیلم هايي را براي جشنواره 
آماده كنند كه موض��ع آن با اصل قصاص حتي 
اگر تضاد كامل نداش��ته باش��د همس��ويي نیز 
ندارد. سازمان سینمايي هنوز تصمیمي مبني 
بر ايجاد دبیرخانه دائمي جش��نواره و تغییر در 
ساختار انتخاب دبیر جشنواره در پیش نگرفته 
اس��ت و تا زماني كه اين دو اتفاق رخ ندهد، نه 
تنها در موضوع قصاص بلكه در ساير موضوعات 
چالش برانگیز نیز شاهد تولیداتي خواهیم بود كه 

با ارزش هاي جامعه در تضاد باشد.

ابراهيم داروغه زاده مي گويد فيلم هاي جشنواره فجر نقدي بر قصاص نداشت!

 ديدن قصاص در سينما 
با چشمان كامالً بسته!

 نعيمه اساملو، نويس�نده برتر حوزه حجاب و خانواده كه 
در قالب طرح »چهل قلم« از وي تجليل به عمل آمد، گفت: 
نگاه متعالي اس�ام به جايگاه زن مظلوم واقع شده است. 
نعیمه اسالملو در مراسم تجلیل از نويس��نده برتر حوزه حجاب 
و خانواده، در قالب طرح چهل قلم با بی��ان اينكه عالقه چنداني 
به رشته هاي علوم انساني نداش��ت اما دغدغه هاي فرهنگي اش 
هدايت كننده وي در اين مس��یر بود، گفت: نگاه متعالي اسالم 
به جايگاه زن مظلوم واقع ش��ده اس��ت چراكه اسالم زيباترين و 
متعالي ترين ديدگاه ها را نس��بت به زن دارد اما به اين امر حتي 
در داخل كش��ورمان هم چندان پرداخته نشده است. وي تأكید 
كرد: انقالب دستاوردهاي بسیاري در حوزه زنان دارد و بايد اين 
دستاوردها براي زنان جامعه اس��المي بیان شود تا توطئه هاي 
دشمن ناكام بماند. اسالملو كتاب »فرشته ها هم عاشق مي شوند« 
را پرمخاطب ترين و پرفروش ترين تألیف خود دانست و بیان كرد: 
اين كتاب با بهره گیري از قالبي عاشقانه تالش مي كند تا جايگاه 
زن در انديشه اسالمي و تعارض آن با انديشه غربي را تبیین كند. 
وي با بیان اينكه زن ها تاريخ را مي سازند، گفت: بايد ريشه هاي 

مباني زندگي را زنان پاكدامن بسازند. 
نويسنده برتر حوزه حجاب و خانواده كشور با بیان اينكه دغدغه 
اصلي اش براي حضور در عرصه كتاب روشنگري براي بانوان بود، 
اظهار كرد: با مشاهده تالش ضدانقالب براي تخريب وجهه زن در 

كشور، انگیزه ام براي كتاب نوشتن بیشتر شد. 
وي با بیان اينكه هر كتابي را براي هر قشري نمي نويسیم، گفت: 
برخي از كتاب هاي ما مخص��وص خانواده ها و متولیان فرهنگي 

است و برخي ديگر از كتاب ها مخصوص نوجوانان و جوانان است. 
نويس��نده برتر حوزه حجاب و خانواده كشور با اش��اره به اينكه 
زندگینامه برخي از شهدا به شكل روايت در برخي از كتاب هايش 
موجود اس��ت، تصريح كرد: آثار من در شبكه هاي اجتماعي نیز 

موجود است و مخاطبان مي توانند استفاده كنند. 
وي با اش��اره به اينكه جايگاه زن ايراني در دنیا بس��یار باالست، 
بیان كرد: دنیا بايد بداند كه اس��الم هی��چ محدوديتي براي زنان 
ندارد و غرب در حال دروغ پراكني در دنیاست.  در ادامه مديركل 
كتابخانه هاي عمومي گی��الن از حجاب به عنوان پاسداش��ت و 
بهداشت معنوي جامعه در نظام اسالمي ياد كرد و گفت: انقالب 
اسالمي به زن ارزش داده و جايگاه او را در جامعه تبیین كرده است. 
پريس��ا كرمي هدف از برگزاري طرح ملي »چهل قلم« را معرفي 
40نويسنده از میان نويسندگان متعهد كش��ور دانست و افزود: 
اسالملو با قلم خود سعي در الگوسازي و ايجاد راهكارهاي نوين در 

امر كتابخواني با محوريت عفاف و حجاب داشته است.
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ب�ه رگ ه�اى درون�ی انس�ان 

ك�ه  آويخت�ه  پاره گوش�تی 

ش�گرف ترين اعض�اى درون�ی 

اوس�ت و آن قل�ب اس�ت ك�ه 

چيزهايی از حكمت و چيزهايی 

متفاوت با آن، در او وجود دارد.

   مصطفی شاه كرمی
امسال براي دومين سال پياپي و در روزگار برپايي جشن 
40س�الگي انقاب، برنامه انقابي »ثريا« جايي در ميان 
برگزيدگان پنجمين جشنواره جام جم رسانه ملي ندارد. 
چند سالي است كه ش��اهد برپايي جشنواره اي با محوريت 
آثار ساخته ش��ده در بخش هاي مختلف صدا و سیما تحت 
عنوان »جشنواره جام جم« هستیم. اين جشنواره كه امسال 
پنجمین دوره اش را تجربه مي كند ظاهراً مايل نیست نسبت 
به برنامه هاي انقالبي كه با تدلیل هاي منطقي، عیني و قانوني 
و نیز ضمن رعايت شئون مختلف برنامه سازي حرفه اي سعي 
دارد انعكاسي از حقیقت و واقعیت جامعه و نیز ايفاگر نقش 
يك تريبون بدون لكنت براي طرح و پیگیري مطالبات آحاد 

بي تريبون جامعه باشد؛ التفاتي ولو باسمه اي داشته باشد. 
بديهي ترين ش��اهد مثال براي اين مدعا برنامه چالش��ي و 
گفت وگومحور »ثريا« ش��بكه اول سیماست كه طي چند 
سال اخیر و با در پیش گرفتن روندي علمي و قانوني توانسته 
اس��ت به بررس��ي چالش هاي واقعي اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و سیاسي مستظهر به عقبه كارشناسي و پژوهشي 
قوي به ريشه يابي مشكالت و معضالت كشور همراه با ارائه 
پاسخ و رهیافت بپردازد. برنامه »ثريا« و دست اندركارانش 
كه بارها و با افتخار از حسن نظر رهبر انقالب نسبت به اين 
برنامه طي چند سال اخیر توانسته اند با عمق بخشیدن به 
بررسي هاي كارشناسي موضوعات مهم ملي، فراملي و حتي 
بخشي و صنفي بدون سوگیري هاي سیاسي، جرياني، حزبي 
و فاقد هر گونه داشتن انتفاع رانتي به يك برنامه چالشي و 

اثرگذار تبديل نمايند. 
در دامن��ه فعالیتي اين برنامه مي توان به بررس��ي و حضور 
موافق��ان و مخالفان تواف��ق برجام و نیز ط��رح بحث علل 
تعطیلي دومین��و وار كارخانجات مختلف تا نقد و بررس��ي 
لوايح مختلفي مانند معاهده پالرمو، س��ي اف تي و... اشاره 
كرد كه ثريا را به محملي براي مباحث علمي و پژوهش��ي 
تبديل كرده اس��ت. يكي ديگر از فاكتورهاي مثبت و قابل 
اعتناي اي��ن برنامه ورود به حوزه تولید فیلم هاي مس��تند 
خوش ساخت و تأثیرگذار است كه باعث ارتقاي تراز حرفه اي 

اين برنامه شده اند. 
به رغم ش��اخصه هاي بديهي كه در م��ورد برنامه ثريا گفته 
شد و با استناد به توضیحات مس��عود احمدي افزادي، دبیر 
و عضو شوراي سیاستگذاري پنجمین جشنواره تلويزيوني 
جام جم در نشست خبري تبیین و توضیح ابعاد مختلف اين 
جشنواره كه گفته بود »در انتخاب آثار)جشنواره(، مديران 
سیما و مديران شبكه ها كارها و آثار را بررسي كردند و ابتداي 

دي ماه به بخش داوري ارجاع ش��د...« باز هم اين برنامه در 
سرلیست شاخص ترين قرباني هاي جشنواره پنجم جام جم 

قرار گرفت. 
در وهله نخس��ت مسئوالن اين جش��نواره بايد جهت اقناع 
و توجیه افكار عمومي جامعه اع��الم كنند كه چرا برنامه اي 
با خصوصیات و مش��خصات »ثري��ا« جايي در می��ان آثار 
برگزيده - كه بر اس��اس اظهارات دبیر اين جشنواره توسط 
كمیس��یون انتخاب آثار كه همان مديران سیما و مديران 
شبكه هاي مختلف هس��تند- حضور ندارد؟! چطور ممكن 
اس��ت برنامه هاي قابل احترامي مانند »دكتر سالم« شبكه 
س��المت، »خانه مهر« ش��بكه جام جم يا برنامه »َمل َمل« 
شبكه نهال كه مختص نوجوانان و كودكان است در لیست 
آثار برگزيده توسط كمیسیون هاي مختلف جشنواره- كه 
جملگي از مديران و مسئوالن رسانه ملي هستند – حضور 
دارند اما از برنامه اي كه اتفاقاً برخي از مس��ئوالن ارش��د و 
عالي رتبه نظام نسبت به آن حسن نظر دارند و تنها مخالفان 
آن برخي چهره هاي خاص سیاس��ي و دولتي هستند اثري 

ديده نمي شود؟! 
هر چند اين اتفاق سال گذشته هم رخ داد و با ورود زودهنگام 
رسانه ها برنامه »ثريا« توانست در بخش برنامه هاي تخصصي 
برگزيده شود و تنديس جش��نواره را هم از آن خود كند اما 
شايد براي روشن تر شدن ابعاد مختلف و متنوع پیدا و پنهان 
چنین تغافل يا تجاهلي! الزم باش��د به اظه��ارات چند روز 
قبل محمد سرافراز رئیس سابق سازمان صداوسیما و عضو 
كنوني ش��وراي عالي فضاي مجازي توجه بیش��تري كنیم 
كه گفته بود»مافیا و باند در هم��ه بخش ها وجود دارد. در 
بخش  فرهنگي خصوصاً سینما و تلويزيون تأسف آور شده 
اس��ت. اين اتفاق حقیقت دارد كه باعث ش��ده بسیاري از 
هنرمندان و كاربلدها هم كنار گذاشته شوند، چون هر روز 
حضور سرمايه گذاري هاي شخصي و اسپانسرها پررنگ تر 

مي شود...«

نعيمه اساملو در آيين تجليل از نويسنده برتر حوزه حجاب و خانواده:

اسام متعالي ترين ديدگاه  را نسبت به زن دارد

دستمالي ش��دن چندي��ن س��اله 
موضوع قصاص، عالوه بر نشان 
دادن ضع��ف فيلمنامه نويس��ان 
در خلق موقعيت ه��اي جديد در 
فيلمنامه ها، نشان دهنده يك ضعف 
عمومي در جش��نواره فجر است

گريه مي جوشد شب و روز از دلم
 يادم هست روزي كه شهید طاهري در مقابله با داعش در سوريه شهید 
شد دوست هنرمندي برايم نوشت كه ما چه كار به سوريه داريم، ما 
بايد به فكر مرزهاي كش��ورمان باش��یم. او هرگز معني )پیشگیري 
بهتر از درمان اس��ت( را تحت تاثیر تبلیغات دش��منان نمي فهمید. 
امروز هم حتماً براي ش��هادت مرزبانان غیورمان بهانه ديگري براي 
خود مي تراش��د، مثاًل چرا بايد مرزبان از اصفهان بفرس��تند؟ با اين 
عقب نشیني هاي ذهني كم كم از ترس چهار تا فالوور خارج نشین يا 

جعلي، دفاع و نگاهباني از مرز را نیز گناهي بزرگ خواهیم شمرد. 
عزيزان براي من و بس��یاري ديگر اينجا ايران است؛ مهد شیران؛ 
كشور مالصالح قاري و بیست و س��ه نفر، درياقلي بزرگوار، شهید 
طاه��ري، بچه ه��اي اول جنگ خرمش��هر، رئیس��علي ها و... اگر 
گله مندي هم داريم هرگز حقانیت گله مندي م��ان به پاي امثال 
مالصالح نخواهد رسید، اويي كه در تمام شدائد روزگار جز خدا در 
تمام مسیر رنج ها چیزي نديد. اگر از دولتمردان ناراحتیم، رئیسعلي 
هم مي توانس��ت به بهانه سس��تي دولت قاجار از دفاع از مرزهاي 
جنوب كشور سرپیچي كند... كسي كه ادعاي كشوردوستي دارد 
به مثابه اينان هرگز نخواهد گذاشت تا بن سلمان آدمخوار با ارتش 
تروريست هايش از مريم رجوي و جیش الحمار براي آينده زندگي 
بچه هايمان تصمیم بگی��رد. ما تا پاي جان بر عهدمان با كش��ور، 

سنت ها و ملتمان هستیم، بقیه نیز خود دانند و وجدانشان.

دبير جشنواره فيلم فجر اعام كرد
 عذرخواهي تهيه كننده »مسخره باز«

بابت رفتار كارگردان
دبير جش�نواره فيلم فجر درباره رفتار غيرمعمول همايون 
غن�ي زاده كارگ�ردان فيلم س�ينمايي »مس�خره ب�از« در 
اختتامي�ه اين جش�نواره گف�ت: تهيه كننده فيل�م تماس 
گرف�ت و باب�ت رفتار كارگ�ردان فيل�م عذرخواه�ي كرد. 
به گزارش »جوان« ابراهیم داروغه زاده دبیر اين جش��نواره در 
برنامه تلويزيون��ي »هفت« حضور پیدا كرد و درب��اره اتفاقات و 
نكات مربوط به جشنواره توضیحاتي ارائه داد. داروغه زاده با اشاره 
به اينكه جشنواره فیلم فجر را سینماگران برگزار مي كنند و دبیر 
نماينده سینماگران است، گفت: اينطور نیست كه ما به داوران 
بگويیم به چه فردي رأي بدهند يا رأي ندهند. كدام داور به من 
اجازه مي دهد تا نظرش را تغییر بدهی��م؟ به عنوان مثال، آقاي 
محمود كالري كه يك��ي از داوران بود، حتي نمي توان تصورش 
را كرد كه نظر او را تغییر دهیم. او با اشاره به اينكه داوران را دبیر 
جش��نواره انتخاب مي كند، افزود: من صددرص��د از نظر و رأي 
داوران حماي��ت مي كنم اما اينك��ه رأي را تغییر بدهیم صحیح 

نیست و هیچ وقت چنین شكلی نبوده است.  
.................................................................................................................
حمايت جمعي از فرماندهان و نويسندگان 

دفاع مقدس از »نادر طالب زاده«
در پ�ي ق�رار گرفت�ن ن�ام ن�ادر طال�ب زاده در فهرس�ت 
و  فرمانده�ان  از  جمع�ي  امريكاي�ي  تحريم ه�اي 
نويس�ندگان دف�اع مق�دس ضم�ن حماي�ت از وي از 
فعاليت ه�اي ضدصهيونيس�تي اش قدردان�ي كردن�د. 
در روزهاي گذشته وزارت دادگستري امريكا يك افسر سابق اين 
كشور به نام مونیكا ويت را به جاسوس��ي براي ايران و همكاري با 
سپاه پاسداران متهم كرد. خبرگزاري رويترز گزارش داد اين عضو 
سابق نیروي هوايي اياالت متحده به ايران پناهنده شده است. بنا 
به اعالم واشنگتن وي اطالعاتي را در اختیار ايران قرار داده است 
كه مي تواند »صدمه جدي« به امنیت ملي اياالت متحده وارد كند. 
طبق اعالم مقامات امريكايي وي در عملیات جاسوسي سايبري كه 
هدف آن افسرهاي اطالعاتي امريكا بوده به ايران كمك مي كرده 
اس��ت. امريكا در راس��تاي مقابله با اقدامات اين فرد دو شركت و 
9 فرد ايراني را تحريم كرده است. اس��امي تحريم شدگان شامل 
حسین عباس��ي، مجتبي معصوم پور، میالد میرزا بیگي و حسین 
پرور، حامد قش��قاوي، غالمرضا منتظمي، نادر طالب زاده، زينب 
مهنا طالب زاده و محمدباقر شیرين كار است. در اين راستا جمعي 
از همرزمان نادرطالب زاده و نويسندگان حوزه دفاع مقدس شامل 
سعید قاسمی، احسان محمد حسنی، گلعلی بابايی و حسین بهزاد 
در نامه اي به نادر طالب زاده از فعالیت هاي مبارزاتي او در سال هاي 
اخیر قدرداني كردند. متن اين نامه كه توسط گلعلي بابايي در اختیار 

خبرگزاري تسنیم قرار گرفته به شرح ذيل است:
»استاد ارجمند حاج نادر طالب زاده )دام عزه(. خبر اعالم رسمی 
قرار گرفت��ن نامتان در فهرس��ت تحريم ش��دگان »اتاق جنگ« 
ضدايرانی موسوم به وزارت خزانه داری رژيم رو به فروپاشی اياالت 
متفرقه امريكا، ب��ه اتهام های افتخارآفرينی همچ��ون: راه اندازی 
»كنفرانس فرهنگی راهبردی افق نو«، پشتیبانی شما از مقاومت 
مشروع ضدصهیونیستی و حمايت جانانه تان از بازوی مسلح انقالب 
اسالمی ملت ايران؛ )سپاه پاسداران( واصل و موجب مباهات ياران 
همسنگرتان شد. از پیشگاه خداوند درهم كوبنده ستمگران، توفیق 
ادامه اين راه پرافتخار را برای خود، شما و تمامی دلباختگان آرمان 

الهی حضرت روح اهلل)ره( به جد خواستاريم.

آيت اهلل قائم مقامي در »محفل هم انديشي سينما انقاب« مطرح كرد 

دين به سينما سوژه عقايي داد و به تمايز شخصيت ها كمك كرد

    فرزين ماندگار
آيت اهلل محمد  قائم مقامي در »محفل هم انديشي سينما انقاب 
اس�امي« با اش�اره به بزرگي و وس�عت واقعه انقاب اسامي 
در قرن حاضر گفت: بعد از انقاب، دين هم به س�ينما س�وژه و 
موضوع عقايي داد و هم به متمايز شدن شخصيت ها كمك كرد. 
آيت اهلل قائم مقامي در »محفل هشتمین هم انديشي سینما انقالب« 
درباره ارتباط دين و س��ینما و وضعیت آينده سینماي ايران بعد از 
40سالگي انقالب س��خنراني كرد. وي ابتدا به تاثیر انقالب در هنر 
ورود و عنوان كرد: »انقالب اسالمي در عرصه هنر تحوالت اساسي 
ايجاد كرد. بعد از انقالب، بي درنگ بیش��تر هنره��ا از اين واقعه اثر 
گرفتند و متوجه ش��دند بايد اين واقعه را ياري كنند، بنابراين در 
سطوح مختلف به ياري دين آمدند. سینما يكي از آن هنرهايي است 

كه به شدت از انقالب متاثر شد و به ياري آن آمد.«
شرط ياري دين به هنر به صورت عام و سینما به صورت خاص، بخش 
ديگري از سخنراني آيت اهلل قائم مقامي بود. وي گفت: »هنرها اگر 

قرار است از جانب خداوند كمكي دريافت كنند، بايد قبل از آن به ياري 
انقالبي كه از دين متأثر شده است بیايند.«

قائم مقامي در ادامه به بحث مقايسه سینماي قبل و بعد از انقالب 
با آوردن غزل مشهوري از موالنا ورود كرد و بیان داشت: »سینماي 
قبل از انقالب س��ینماي »مرده بُدم«ي بود كه با نفس انقالب به 
»زنده شدم« تبديل شد. سینماي قبل از انقالب يا سینماي مبتذل 
و سخیف بود يا س��ینماي روش��نفكري كه تحت تاثیر سینماي 
فرم گراي آن دوران بود. در س��ینماي فرم گرا، قرار نیس��ت خود 
هنرمند به حرف حقي رسیده باشد. هرچه به ذهنش مي رسد را 
بیان مي كند و فهم آن را به مخاطب مي سپارد، حتي خود هنرمند 
هم بعد از بیان حرفش، به آن مي انديشد. اين منطق در بیان دين، 

به حماقت تعبیر شده است.«
نسبت دين و هنر، بخش ديگر صحبت هاي آيت اهلل قائم مقامي بود. 
به باور وي، هر چی��زي و از جمله هنر، اگر با دين نس��بت پیدا كند 
و حاكمیت دين را بپذيرد و تكبر نداش��ته باش��د، بالفاصله هويت و 
شخصیت متمايز پیدا مي كند. بعد از انقالب، دين هم به سینما سوژه 

و موضوع عقاليي داد و هم به متمايز شدن شخصیت ها كمك كرد. 
قائم مقامي در ادامه به رويكرد سینما و به خصوص سینماي ديني 
در آينده اشاره داشت و گفت: »در آينده و در 40ساله دوم، قرار 
نیست تجربه هاي گذشته را تكرار كنیم. بايد وارد فضاي جديدي 
بشويم. بايد در اين فضا، بیشتر از قبل، متوجه واقعه انقالب باشیم 
و س��ینما را در خدمت انقالب قرار دهیم. در آينده و در 40ساله 
دوم، بايد موضوعات و سوژه هاي سینمايي، خودشان را به حقايق 

ديني نزديك تر كنند.«

    خبر

وزير فرهنگ و ارشاد اسامي: 
 هرگونه استعفا نامه اي را

 از سمت خود تكذيب مي كنم
س�يدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي عنوان كرد: هر گونه استعفانامه اي 
را از ناحي�ه خ�ودم تكذي�ب مي كن�م. 
به گزارش فارس، سیدعباس صالحي وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در جش��نواره تئاتر فجر درباره 
حضور ديرهنگام خود در جش��نواره تئاتر فجر و 
ارتباط آن با شائبه استعفا گفت: من از چهارشنبه 

كرمان بودم و موفق نشدم زودتر بیايم، در اولین فرصت به جشنواره آمدم تا كارها 
را تماشا كنم و اين هم هیچ ربطي به بحث استعفا ندارد. وي در پاسخ به سؤالي 
مبني بر استعفا از وزارت ارش��اد، گفت: در اين رابطه آقاي واعظي چهارشنبه 
صحبت كرده بودند اما من هم مي گويم كه اس��تعفانامه اي كه بخواهد به باالتر 

منتقل شود، داده نشده است. 
صالحي با اشاره به اينكه ما گاهي در تصمیم گیري خوب و خوب تر يا بد و بدتر گرفتار 
مي شويم، درباره وضعیت تئاتر شهر به عنوان محلی با نوستالژي فرهنگي گفت: 
ما بايد اينجا فضاي آرامي در رفت و آمدها و مناس��بات داشته باشیم تا گروه هاي 
نمايشي داخلي و خارجي احساس خوبي داش��ته باشند. اين نگاه از ناحیه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي دنبال مي شود، شهرداري هم با اين نگاه همراه است. 
ما در اين شرايط كه مشكالت معیشتي داريم و ايام شب عید است و مسائل ديگر 
در اين دو نگاه، تالش خودمان را مي كنیم، منتها نگاه ديگري هم هست كه با اين 

نگاه ما همراهي نكرده است.

»ثريا« باز هم پشت در جشنواره جام جم ماند

    یادداشت   حبيب  احمدزاده

    خبر


