
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5485 | یک ش��نبه 15 مه��ر 1397 | 27 مح��رم 1440 |  اذان ظه��ر: 11:52 | 
غروب آفتاب: 17:40 | اذان مغرب:58: 17 | نیمه شب شرعی:23:11 |      اذان صبح فردا: 04:41 | طلوع آفتاب فردا: 06:05 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

    مصطفي شاه كرمي
افزايش تصاعدي و قيمت سرسام آور بليت تئاتر 
و همچني�ن ورود برخي س�لبريتي ها كه اخبار 
درخواس�ت دس�تمزدهاي نجومي ش�ان باعث 
ايجاد برخي حواش�ي و به تبع آن ش�كل گيري 
اوضاع نابسامان اين هنر اصيل و ريشه دار شده، 
محورهايي است كه در گفت وگو با بهروز غريب پور 
نويس�نده، كارگردان تئاتر و س�ينما و اس�تاد 
نمايش عروسكي كش�ورمان بررسي كرده ايم. 
بهروز غريب پور با تأكيد بر اينكه امروز در دوران 
بحران هويت تئاتر هستيم، مي گويد: »متأسفانه 
برخ�ي اف�راد آث�ار شكس�پير را ب�ه صورت 
مطربي روي صحنه ب�رده و اج�را مي كنند!«

   تئاتر، گروگان تصميمات آني مديران
استاد نمايش عروسكي كشورمان در مورد علت و ريشه 
اوضاع كنوني باال رفتن قیمت بلیت تئاتر به »جوان« 
مي گويد: در تمام دنیا هنرهايي كه سرمايه اي محسوب 
مي شوند از يك سوبسیدي برخوردار هستند كه دولت 
يا ش��هرداري ها يا نهادهاي اقتصادي حامي اين نوع 
فعالیت ها هس��تند. شما در مورد س��ینما مي بینید 
به رغ��م اينكه به نظر مي رس��د س��ینما مي تواند به 
خودكفايي و ثروت آفريني برسد تا سالیان سال و حتي 
امروز كه سوژه هايي هس��تند كه به گونه اي در قالب 
اس��تراتژي فرهنگي آن جامعه قرار دارند، نهادهايي 
كمك مي كنند تا هزينه فیل��م را تأمین بكنند. علت 
اين كار هم اين اس��ت كه نمي خواهید به استراتژي 
فرهنگي جامعه تان لطمه اي وارد بشود. از آنجايي كه ما 
تصمیمات مان را آني و در لحظه و مقطعي مي گیريم، 
ناگهان تصمیم بر اين شد كه تئاترها خصوصي باشند 
و به تئاترها هم هیچ كمكي صورت نگیرد. قريب پور در 
ادامه خاطر نشان مي كند: تنها راه حلي كه مي ماند اين 
است كه صاحبان آثار مجبور مي شوند از جیب مردم 
و جامعه هزينه هايشان پرداخت گردد. وقتي هم كه 
ش��ما به تولیدات نگاه مي كنید، مي بینید تولیدات 
هم هزينه هاي كمرشكني دارند كه بايد به هر نحوي 
تأمین شوند اما اينكه جنبه منفعت طلبي و سودخواهي 
كجاي اين قضیه است نیاز به انجام كار كارشناسي دارد 
تا اگر يك نفر به خاطر اينكه مي بین��د بايد هزينه و 
دستمزد چند تا هنرپیشه اش را كه روي صحنه آورده 
تأمین كند، مي آيد و قیمت تئاتر را به شكلي بي رويه و 
بي منطق باال مي برد بايد دستگاه هاي نظارتي چنین 
اتفاقاتي را بررس��ي كنند. االن معلوم نیست قیمت 
واقعي يك اثر چقدر است يا قیمت و هزينه بلیت يك 
سالن چقدر بايد باشد؟! اينها به دلیل شرايط خاصي 
اس��ت كه بر مديريت تئاتر حاكم شد و به تبع خروج 
بخش دولتي و انجام ندادن وظايفش زمینه ساز ورود 
بخش خصوصي به تئاتر گرديد، طبیعي است كه يك 

دوران آشفتگي در پیش خواهیم داشت. 
   اين بحران چاره پذير است

اين نويس��نده بیان مي كند: من تصور مي كنم اگر 
نگاه خیرخواهانه اي به اين بحران داش��ته باشیم و 
آن را به مسائل سیاسي و عقده گشايي ها و.. . آلوده 
به اغراض خودمان نكنیم، قطعاً چاره پذير است ولي 
من خودم به عنوان يك ف��رد تئاتري فكر مي كنم 
كه طبیعي اس��ت يك بلیت تئاتر آن هم با قیمت 
250هزار توماني را قطعاً نمي توانم پرداخت كنم و از 
تماشاگران و مخاطبان تئاتر هم يك چنین توقعي 
ندارم اما امروزه نوكیسه گاني هستند كه تماشاگر 
تئاتر شده اند و حتي دوست دارند بگويند بلیت يك 
نمايش مثاًل 500 هزار تومان اس��ت و ما 10بلیت 
خريده ايم!؟ هم��واره در دوره هايي كه بحران هاي 
اقتصادي باعث بیشتر شدن فاصله طبقاتي در جامعه 
مي شوند، بعضي ها تفاخرشان به چنین چیزهايي 
اس��ت! همانطور كه در مورد ماشین و وسیله نقلیه 
افراد مي بینیم، مثاًل س��لبريتي ای كه ت��ا ديروز و 
قبل از مشهور ش��دنش با ماشین ارزان قیمت رفت 
و آمد مي كرده، اولین كاري كه بعد از كسب شهرت 
مي كند اين است كه مي خواهد يك پورشه بخرد! يا 
اينكه يك سلبريتي ديگري كه قبل از كسب شهرت 
با اتوبوس رفت و آمد داش��ته حاال مي خواهد حتماً 
يك ماشین شاسي بلند بخرد!؟ متأسفانه اين مسئله 
گراني لجام گسیخته و سرسام آور بلیت تنها منحصر 
به تئاتر نیس��ت و مي بینیم كه براي كنسرت فالن 
خواننده هم ارقام عجیب و غريب براي تهیه بلیت 
عنوان مي ش��ود كه من گمان مي كنم اين اقدامات 

كامالً منفعت طلبانه هستند. 
   تئاتر عامه پسند يا عاميانه؟

اين پیشكسوت تئاتر كشورمان در مورد اعتقاد برخي 
افراد كه معتقدند تئاتر باي��د از هنري كه مخاطب 
خاص دارد خارج شده و به سمت عامه پسند بودن 
حركت كند، اظهار مي دارد: من اصالً چنین چیزي را 
قبول ندارم. ببینید اساساً در تئاتر و همه هنرها طیف 
]و عوالم[ گس��ترده اي وجود دارد كه همین طیف 
گسترده مخاطبان گسترده اي دارد، مثالً شما هرگز 
نمي بینید در سینمايي كه فیلم هاي تجاري را اكران 

مي كند فیلم هاي اينگريد برگمن را نمايش بدهند! 
يا اينكه در يك سالني كه آثاري با مختصات خاص 
هنري در آن پخش مي ش��ود، نمي توان فیلم هاي 
عامه پسند و سطحي اكران كرد؟! بنابراين الزم است 
تنوع در بازار را رعايت كنیم. اجازه بدهید از تجربه 
ش��خصي خودم بگويم. يك زماني كه من نمايش 
»بینوايان« را سر صحنه بردم با همین نگاه چنین 
كاري را انجام دادم تا بر شمار و تعداد مخاطبان تئاتر 
اضافه كنم، نه با عامه پسند كردن آن. با روي صحنه 
بردن رماني كه به هر حال م��ردم از آن و اتفاقاتش 
ذهنیت هايي داشتند؛ مردمي كه قبل از اين فیلم 
و سريالش را بارها تماش��ا كرده اند يا اغلب كتابش 
را خوانده اند، بنابراين چنین اقدامي از سوي من به 
خاطر »عامه پسند كردن تئاتر« نبود بلكه براي »عام 
كردن مخاطب و تماشاگر« صورت گرفت، به همین 
علت است كه »عام كردن« با »عامیانه كردن« تفاوت 
بسیار زيادي دارد، بنابراين به قیمت اينكه الزم است 
بر شمار و تعداد مخاطبان اضافه كنیم نبايد از میزان 
انديشه و تاثیرگذاري اجتماعي يك اثر كم كنیم. اگر 
كسي با اين بهانه بخواهد عمل بكند مطمئناً پشت 
پرده و دلیل و ذهنیت آن فرد مال اندوزي است نه 
چیز ديگري. ما االن تماشاخانه هايي در تهران داريم 
كه عده اي فقط براي اينكه بخندند به آنجا مي روند، 

البته اين در تمام دنیا وجود دارد. 
   اجراي مطربي بينوايان

غريب پور با تأكید بر اينكه االن مشكل ما اين است 
كه تماشاخانه ها هويت خاص خودش��ان را ندارند، 
مي افزايد: مثاًل ش��ما به س��الن تئاتر شهر مي رويد 
و متوجه مي ش��ويد يكي از آثار شكس��پیر را روي 
صحنه برده و به صورت مطربي)موزيكال( اجرايش 
مي كنند! از يك طرف آالت موسیقي مي آورند و از 
طرف ديگر هم يكي از آثار ويلیام شكسپیر را كه يك 
نام بزرگ در دنیاي ادبیات و هنر است در اصلي ترين 
سالن تئاتر كشور روي صحنه مي برند، خب مي شود 
اين كار را در يك تماشاخانه اي روي صحنه برد كه 
مدعي تريبون بودن تئاتر كش��ور نباش��د! يا اينكه 
يك اثر ش��اخص را نبرند در يك بیغوله اجرا بكنند. 
مشكل االن ما اين اس��ت )به قول قديمي ها( كاه را 
جلوي سگ و استخوان را جلوي اسب انداخته ايم! در 
حقیقت امروز يك مسئله بحراني مثل بحران هويت 
تماشاخانه ها گريبانگیر تئاتر ش��ده است. در مورد 
مسائل اقتصادي هم بايد ببینیم كه افراد دنبال مال 
اندوزي اند يا اينكه واقعاً دغدغه انديشه دارند. من فكر 
مي كنم در دوران بحران هويت تئاتر هستیم و بايد 
مسئوالن رده باال براي اين اوضاع فكري بكنند. چه 
اينكه هیچ بعید نیست همین فردا براي رقابت هم كه 
شده يا براي آن قشر پولدار و مرفهي كه مي خواهند 
مردم را دق بدهند بگويند كه ما مي توانیم بلیت هاي 
چند صد هزار توماني هم بخريم يا شايد]خطاب به 
مردم[ بگويند كه دلتان بسوزد من يك تئاتري ديدم 

كه بلیتش 500هزار تومان است! 
اين استاد دانش��گاه در مورد بازي سلبريتي ها در 
نمايش ها و نقش آنها در باال رفتن قیمت بلیت تئاتر 
اظهار مي دارد: اين اتفاق زمان��ي رخ مي دهد كه 
مسئوالن از تئاتر حمايتي نمي كنند و مي گويند 
برو هر طور شده هزينه هايت را جبران كن! خب 
معلوم اس��ت كه كارگردان يا تهیه كننده مي رود 
چند چهره معروف يا همان س��لبريتي ورزش��ي 
يا س��ینمايي را مي آورد تا بتوان��د از جیب مردم 
هزينه هاي بازيگر، سالن و... را دربیاورد، البته من با 
ورود چهره هاي سینمايي به تئاتر مشكلي ندارم، به 

شرط اينكه »هنرمند و بازيگر« باشند.

گفت وگوي »جوان« با بهروز غريب پور در مورد اوضاع نابسامان تئاتر

رويكرد مطربي رهاورد بحران تئاتر

 درگيري بن افلك
كارگردان فيلم ضدايراني »آرگو« با اعتياد به الكل

   فرزين ماندگار
 ب�ن افل�ك كارگ�ردان فيل�م ض�د ايران�ي آرگو ك�ه ۴۰ 
روز پي�ش ب�راي ب�ار س�وم در مرك�ز بازپ�روري ت�رك 
اعتي�اد ب�ه ال�كل بس�تري ش�ده ب�ود، از ت�اش دائمي 
خ�ود ب�راي گ�ذر از اي�ن بح�ران خب�ر داده اس�ت. 
افلك همان فیلمسازي است كه فیلم سفارشي آرگو درباره تسخیر 
النه جاسوسي امريكا در ايران را چند سال پیش ساخت و میشل 
اوباما جايزه او را در حركتي بي سابقه از كاخ سفید به او اهدا كرد؛ 
اقدامي كه موجب شد اسكار بیش از پیش به تأثیرگرفتن از سیاست 
متهم شود. اين ستاره سینماي هالیوود با شكستن سكوت خود بعد 
از يك دوره بازپروري اعتیاد به الكل، اعالم كرد: كمك خواستن نه 
نشانه ضعف و شكست كه بیانگر جرئت و شجاعت است. در بیانیه اي 
كه اين بازيگر چند روز پیش در صفحه اينستاگرام خود منتشر كرد، 
آمده است كه او قدرت و حمايت الزم را به دس��ت آورده تا بعد از 
يك دوره 40 روزه درمان در مركز ترك اعتیاد در مالیبوی كالیفرنیا 
راجع به بیماري خود صحبت كند. افلك اضافه كرده است: مبارزه 
با هر نوع اعتیادي يك تالش سخت و براي همه عمر است، از اين رو 
اين نوع بیماران هیچ گاه از درمان خارج نمي شوند. اين يك تعهد 

دائمي و تمام وقت است و من براي خودم و خانواده ام مي جنگم. 
افلك اواخر ماه آگوست گذشته براي بار س��وم به مركز بازپروري 
بازگشته بود؛ بازيگري كه در گذشته نیز درباره مشكل اعتیاد خود 
صادق و شفاف بود. او آخرين بار مارس سال گذشته بستري شده 
بود. در آن زمان او در بیانیه اش گفته بود: مي خواهم بهترين پدري 
كه مي شود باشم و به بهترين نحو زندگي كنم. مي خواهم فرزندانم 

بدانند وقتي نیاز به كمك داري گرفتن كمك هیچ خجالتي ندارد و 
براي ديگران هم منبع ياري باشم تا آنهايي كه از برداشتن اولین گام 
مي ترسند نیز اين كار را الگوي خود كنند. افلك همچنین از همسر 
خود، جنیفر گارنر كه سال قبل درخواس��ت طالق داده بود بابت 
حمايت ها و كمك به مراقبت از سه فرزندشان تشكر كرد. عكاسان 
گارنر را در حالي ك��ه به افلك در رفتن به مرك��ز بازپروري كمك 
مي كرد شكار كردند. سال 2012 اولین بار بود كه افلك از اعتیاد و 
بستري شدن خود در سال 2001 به عنوان يك بازيگر 29 ساله پرده 
برداشت. اين سینماگر امريكايي كه به عنوان يك بازيگر- كارگردان 
شناخته مي شود فیلم سفارشي آرگو را در كارنامه خود ثبت كرده 
است. برخي به دلیل اعالم جايزه اسكار بهترين فیلم از سوي میشل 
اوباما آن هم از كاخ سفید اين فیلم را نمونه مناسبي براي حمايت 
دولت امريكا از سینما و پیوند هالیوود با سیاست هاي اياالت متحده 
تلقي مي كنند. افلك در فیلم آرگو روايتي يك سويه و كلیشه اي از 

حقیقت ماجراي تسخیر النه جاسوسي ارائه داده است.

انتقادات شديداللحن سيدضياء هاشمي از بنياد سينمايي فارابي 

فعاليت فارابي بايد در دهه 7۰ متوقف مي شد

حكمت 93
فردى از ش�ما نگويد كه خدايا از 
فتنه به تو پناه می برم، زيرا كسی 
نيست كه در فتنه اى نباشد، لكن 
آن كه می خواهد به خدا پناه برد 
از آزمايش هاى گمراه كننده پناه 

ببرد.

پس از افشاي فساد اخاقي تهيه كننده امريكايي و بازتاب هاي آن روي مي دهد 
شجاعت 12 درصدي زنان امريكايي در ارائه گزارش تجاوز جنسي

    نويد پارسا
بنابر داده ه�اي جديد ف�درال، اتهامات تجاوزات جنس�ي 
براي اولين بار در سال ميادي گذش�ته منتهي به ماه اكتبر 
2۰17 و ب�ه دنب�ال افشاس�ازي هاي »هاروي واينس�تين« 
تهيه كننده امريكايي با افزايش 12درصدي مواجه شده است. 
كمیسیون موسوم به »فرصت هاي ش��غلي برابر« در امريكا اعالم 
كرد: در مقايسه با سال آماري 201۷ با افزايش 12درصدي اتهامات 
تجاوز جنسي مواجه بوده ايم. اين آژانس در خبري منتشره گزارش 
كرده كه طي سال گذشته 66 پرونده تجاوز جنسي ثبت شده كه 

نسبت به سال قبل، افزايش 50 درصدي داشته است. 
اين موسسه تا قبل از جريان افشاسازي تجاوزهاي جنسي هاروي 
واينستین، به صورت منظم آماري بر مبناي سال تقويمي ارائه نداده 
و اين آمار پس از واينستین به صورت دقیق و ساالنه ارائه مي شود. 
در واقع مي توان گفت افشاگري بي سابقه درباره يكي از مديران ارشد 
هالیوود باعث شده تا حساسیت ها به تجاوز جنسي در امريكا بیش 

از پیش ش��ود و زنان در اين برهه از تاريخ در روندي قرار گرفته اند 
كه نسبت به گذش��ته از اعتماد به نفس و شجاعت بیشتري براي 
دفاع از امنیت خود برخوردار شده اند اما واقعیت ماجرا اين است كه 
گزارش هايي كه از سوي زنان ارائه مي شود از يك بحران جنسي و 
يك ظلم جنسیتي علیه زنان فراتر از آن چیزي كه به نظر مي آمد 
حكايت دارد. از اين نظر هالیوود در يك وضعیت پارادوكسیكال قرار 
دارد. بزرگ ترين كارخانه هنري و فرهنگي تمدن غرب كه تولیدات 
آن بیش از يك قرن است تمام جهان را درنورديده است و همچنان 
يكه تازي مي كند، نقطه آغازين افش��اگري درباره اين بحران بود. 
اينكه هالیوود چقدر در ايجاد اين وضعیت و بحران تاثیرگذار بوده 

است خود مي تواند يك مسئله باشد. 
میزان اتهامات آزار جنسي گزارش شده طي هفت سال گذشته، 
نشان از سیر صعودي اين معضل دارد. شدت اين روند در كالیفرنیا 
و نیويورك بیشتر گزارش شده است. در سه ماهه اول سال 2018 
تعداد 939 مورد شكايت تجاوز جنسي دريافت شده كه نسبت به 
همان دوره در سال قبل با جهش 80 درصدي مواجه بوده است. 
بخش »حقوق بش��ر« نیويورك از يكم اكتبر 201۷ در دوره اي 
هفت ماهه تعداد 353 مورد شكايت دريافت كرده كه نسبت به 
همان دوره در سال قبل با افزايش 60 درصدي روبه رو بوده است. 
اين آمار نشان مي دهد پیش از اين زنان در امريكا حتي جرئت و 
جسارت اعالم مسئله تجاوز را به خود نمي دادند و افشاي ماجراي 
تهیه كننده سرشناس هالیوودي و بازتاب گسترده خبري آن كه 
منجر به جنبش موس��وم به me too در امريكا شد راه را براي 

گزارش هاي زنان در اين باره باز كرده است.

 طالبي نگارش »طاق« 
براي شبكه نمايش خانگي را تمام كرد

ابوالقاسم طالبي نويسنده و 
كارگردان، نگارش فيلمنامه 
»طاق« را به پايان رس�اند و 
قصد دارد آن را براي ش�بكه 
بس�ازد.  خانگ�ي  نماي�ش 
كارگردان س��ینما و تلويزيون 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
جديدترين فعالیت هاي خود گفت: از خرداد ماه س��ال 95 
تا امروز مشغول تحقیق و نگارش فیلمنامه يك سريال با نام 
موقت »طالق« بودم كه كار نگارش آن ب��ه تازگي به پايان 
رسیده است. وي افزود: داستان اين سريال كاماًل به روز است 
و يك قص��ه اجتماعي را دنبال مي كند. اي��ن مجموعه براي 
تلويزيون ساخته نمي شود و در تالش هستم آن را براي شبكه 
نمايش خانگي آماده كنم. طالبي در پايان گفت: هنوز زمان 
دقیق آغاز تولید اين پروژه مشخص نیست ولي در نظر دارم 

هرچه سريع تر تولید اين پروژه را آغاز كنم. 
.......................................................................................................

كنسرت  مذهبي به حمايت نياز دارد
يك پژوهش�گر موس�يقي معتقد اس�ت اسپانسرهاي 
از  حماي�ت  ب�ه  عاق�ه اي  خيل�ي  خصوص�ي 
كنس�رت هاي مذهب�ي ندارن�د، ب�ه  همي�ن دلي�ل 
ني�ز اي�ن كار ب�ه حماي�ت دول�ت نيازمن�د اس�ت. 
عاصمه فندرس��كي پژوهش��گر موس��یقي و مدرس آواز در 
گفت وگو با ايس��نا با بیان اينكه فعالیت در حوزه موس��یقي 
مذهبي بیش��تر در زمینه انتش��ار اس��ت، درب��اره برگزاري 
كنسرت هاي مذهبي در ايام عزاداري گفت: در برخي مراسم  
عزاداري مرسوم است كه از سازهاي بادي يا كوبه اي استفاده 
مي كنند ولي از سازهاي ديگر نمي توان در عزاداري ها استفاده 
كرد. اين در حالي اس��ت كه مي توان در س��الن هاي اجراي 

موسیقي به كنسرت هاي مذهبي پرداخت. 
او افزود: به  عنوان مثال در سال 91 با همكاري حسام الدين 
سراج يك كنسرت با مفهوم مذهبي از منتخب ترانه هاي 
آلب��وم »وداع« برگزار كرديم كه س��ال بعد نی��ز دوباره 
كنس��رت را تكرار كرديم ولي برگزاري كنس��رت در ايام 
عزاداري بیش��تر به جنبه هاي حمايتي نیاز دارد و بايد از 

يك جا تأمین مالي شود. 
مردم ما فرهن��گ بلیت خريدن در ايام س��وگواري را ندارند 
چراكه تمامی مراس��م  عزاداري در كش��ور ما توسط افراد يا 
سازمان هاي مختلف س��اپورت مالي مي شوند و ديگر نیازي 
نیست كه مردم براي ش��ركت در اين مراسم  پولي پرداخت 

كنند. 
اين پژوهشگر موس��یقي همچنین معتقد اس��ت: برگزاري 
كنس��رت مذهبي در كشور ما شدني اس��ت اما ممكن است 
براي بلیت فروشي به مشكل برخورد كند. فندرسكي در پايان 
درباره ضعف مداحي ها مطابق با پايه و اساس موسیقايي گفت: 
گاهي اوقات افرادي هستند كه مداحي هاي خیلي خوبي را 
اجرا مي كنند، هرچند درباره بیش��تر آنها بايد كاري كرد كه 

دوام و پیوستگي داشته باشند.
.......................................................................................................
ضرابي زاده زندگي شهيد بهمن باقري را 

روايت مي كند
بهناز ضرابي زاده، نويسنده 
كتاب هاي »دختر شينا« و 
»گلس�تان يازده�م« از 
انتش�ار كتاب جديد خود 
خب�ر داد و گف�ت: كت�اب 
جدي�د روايتگ�ر زندگ�ي 
ش�هيد امير بهمن باقري، 
فرمانده مخابرات خرمشهر در زمان جنگ تحميلي 
اس�ت ك�ه از زب�ان همس�رش بي�ان مي ش�ود. 
وي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پويا، ادامه داد: شهید 
باقري آباداني ای اس��ت كه ب��ا دخترعموي خ��ود ازدواج 
مي كند. اين اثر كه هنوز عنواني براي آن انتخاب نشده، در 
حال حاضر به اتمام رس��یده و براي بازبیني نهايي به راوي 
سپرده شده است. نويسنده كتاب »دختر شینا« با اشاره به 
جزئیات بیشتري از كتاب تازه خود اضافه كرد: اين اثر در 
كنار بیان خاطرات همسر شهید از زندگي مشترك، روايتگر 
خاطرات جالبي از حوادث جنگ تحمیلي است؛ از اشغال 
تا آزادي خرمش��هر، مصائبي كه در جنگ بر سر مردم اين 
منطقه آمد و... از جمله مطالبي است كه در اين اثر ياد شده 
است. برخي از اين خاطرات براي نخستین بار است كه در 

اين كتاب ذكر مي شود. 
ضرابي زاده همچنین به اهمیت نق��ش كتاب هاي خاطرات 
دفاع مقدس در ترويج فرهنگ اس��المي- ايراني اشاره كرد 
و يادآور شد: اساس كار نويس��ندگان خاطرات دفاع مقدس 

اشاعه فرهنگ خودمان است.

    دیده بان رضا صميمي

    فرزين ماندگار
 سيدضياء هاش�مي تهيه كننده با سابقه سينما و رئيس 
كميته انضباطي اكران در برنامه راديويي س�ينما معيار 
گفت: م�ا در دهه 6۰ چ�ون فاقد س�ازمان ها و نهادهاي 
صنفي بوديم وج�ود نهادي مانند فاراب�ي ضروري بود و 
عملكرد خوبي هم داش�ت اما با فعاليت نهادهاي صنفي 
در اواخر دهه 6۰ ديگر ني�ازي به فعاليت و حضور فارابي 
نب�ود و فعالي�ت آن در ده�ه 7۰ بايد خاتم�ه مي يافت. 
بنیاد س��ینمايي فارابي در نیمه دوم دهه 90 اهداف تازه اي 
را ترسیم كرده است از جمله گسترش نهضت تولید محتوا 
در سینماي ايران با استفاده از ظرفیت هاي موجود ملي در 
راستاي حمايت از خدمات و تولیداتی با محتوايي بومي در 
فضاي مجازي و شفافیت در صنعت سینما و استانداردسازي 
فعالیت ها در محیط كسب و كارهاي س��ینمايي به منظور 
ترغیب اشخاص حقیقي و حقوقي در چارچوب استانداردها 
به سرمايه گذاري در تولید فیلم و زيرساخت هاي سینمايي 
و تس��هیل در معرفي و فروش داخلي و خارجي محصوالت 
سینمايي اما به نظر مي رسد كه اين اهداف تنها به روي كاغذ 
خالصه شده است و حتي به نظر مي رسد اين بنیاد در حیطه 
اهداف پیشین نیز اثرگذاري الزم را ندارد و اين اثرگذاري هر 

قدر جلو مي رويم با كاهش بیشتري روبه رو مي شود. 
 در اين ب��اره رئیس كمیت��ه انضباطي اكران درب��اره نحوه 
انتخاب نماينده ايران در اس��كار با انتقاد شديد از عملكرد 
بنیاد سینمايي فارابي به اين نكته اشاره مي كند كه: انتخاب 
فیلم براي اسكار بايد توس��ط نهادهاي صنفي صورت گیرد 
اما متأسفانه به خاطر منافع برخي از افراد، همچنان شاهد 
حضور نهادهاي دولتي در سینما هستیم. در انتخاب نماينده 
براي اسكار هم چیزي جز سیاسي كاري و اعمال نظر دولت 
وجود ندارد و اين كار بسیار غلطي ست. من معتقدم نه تنها 
در اين مورد )انتخاب نماينده براي اس��كار( كه از اس��اس و 
ريشه بايد فارابي را از بین برد و نابود كرد! امروز هیچ نیازي 
به وجود چنین نهادي نداريم كه بودجه هاي كالن بگیرد تا 
براي اسكار نماينده انتخاب كند يا اينكه مديرانش مرتب به 
سفرهاي عجیب و غريب بروند! مديران فارابي تا حاال همگي 
بالاستثنا ماركوپولو شده اند! اين قدر كه به بهانه هاي مختلف 
به س��فر رفته اند! به زبان عامیانه بايد بگوي��م فیلم را كس 
ديگري مي سازد و آقايان حال و هولش را مي برند! ما گرفتار 
بوروكراسي وحشتناكي شده ايم، بیش از 200 نفر بیكار آنجا 
نشسته اند كه حتي مثل آرايشگرها هم نمي توانند سر هم را 

اصالح كنند و نمي توانند براي خودشان كار درست كنند و 
در تمام اين سال ها هر مديري كه آمده سراغش رفته ايم و از 
او خواسته ايم اين نهاد را از بین ببرد اما افرادي كه سال هاي 
سال است در اين نهاد حضور ثابت دارند، راه و چاه را بلدند و با 

مدير البي مي كنند و اجازه اين كار را نمي دهند. 
هاش��مي در بخش ديگري از س��خنانش عنوان مي كند: به 
نظر من هر انتخابي كه توس��ط اين بنیاد ص��ورت مي گیرد 
اش��تباه اس��ت چون تركیب افرادي كه انتخاب مي شوند در 
تمام دولت ها با اهداف سیاسي صورت مي گیرد. هاشمي در 
ادامه با اعالم اينكه خانه سینما متولي خوبي براي اين انتخاب 
نیست، بهترين گزينه موجود را تشكیل كمیته اي از اعضاي 
شوراي مركزي كانون كارگردانان و تهیه كنندگان دانست. وي 
همچنین در خصوص انتخاب فیلم »بدون تاريخ، بدون امضا« 
گفت: »به رغم اينكه ش��خصاً اين فیلم را دوست دارم اما اين 
انتخاب را براي اسكار مناسب نمي دانم، فیلم هاي اينچنیني 
فیلم هاي پیش پا افتاده اي براي اس��كار هستند، براي اسكار 
فیلمي مي خواهیم كه تصوير درستي از ايران ارائه دهد، امسال 

گزينه هاي بهتري از اين فیلم براي ارائه به اسكار داشتیم.« 
اين س��ینماگر فعال در امور صنفي در خص��وص تجربه دو 
دوره حضور خود در هیئت انتخاب در سا ل هاي 83 و 84 نیز 
اينگونه اظهار نظر مي كند: » اعضای هیئت انتخاب متأسفانه 
معموالً به فرد و جايگاه او در سینماي خودمان نگاه دارند و 
فكر مي كنند به خاطر جايگاه افراد بايد فیلم انتخاب كنند!« 
وي در خصوص نقش معاون بین المل��ل فارابي كه معموالً 
عضو ثابت هیئت انتخاب در ادوار مختلف است، گفت: »آقاي 
امیر اسفندياري يك مدير مادام العمر است و ما همچنان در 
انتظار گزارشات شفاف از عملكرد ايشان هستیم كه بدانیم 
خروجي عملكرد تمام اين سال هاي ايشان در دستگاه عريض 

و طويل بین الملل فارابي چیست؟!

ك��ه  هس��تند  نوكيس��ه گاني 
تماش��اگر تئاتر شده اند و حتي 
دوس��ت دارند بگويند بليت يك 
نمايش مثاًل 500 ه��زار تومان 
اس��ت! بعضي ه��ا تفاخرش��ان 
ب��ه چني��ن چيزهاي��ي اس��ت!

    كتاب

خاطرات رزمندگان افغانستاني دفاع مقدس 
منتشر شد 

اث�ر  تازه تري�ن  مجن�ون«  جزي�ره  ت�ا  ليل�ي  دش�ت  »از  كت�اب   
قل�م  ب�ه  اس�امي  انق�اب  فرهنگ�ي  جبه�ه  مطالع�ات  دفت�ر 
محمدس�رور رجاي�ي، نويس�نده و ش�اعر افغانس�تاني منتش�ر ش�د. 
به گزارش فارس، كتاب »از دشت لیلي تا جزيره مجنون« تازه ترين اثر دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگي انقالب اسالمي به قلم محمدسرور رجايي، نويسنده و شاعر افغانستاني 
است. »از دشت لیلي تا جزيره مجنون« در 528 صفحه و با ارائه مستندات تصويري، 
خاطرات رزمندگان افغانستاني دفاع مقدس را روايت مي كند و به گفته نويسنده آن، 
تحقیق و پژوهش آن 10 سال طول كشیده است. محمدسرور رجايي پیش از اين، كتاب 
»در آغوش قلب ها« را درباره اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمیني)ره( 
منتشر كرده بود اما كتاب »از دشت لیلي تا جزيره مجنون« را مي توان اولین اثر پژوهشي 
جدي درباره حضور رزمندگان افغانستاني دفاع مقدس دانست كه براساس آمار منتشر 
شده، بیش از 2000 شهید تقديم انقالب اسالمي كرد ه اند. در پشت جلد اين كتاب آمده 
است: »براي همدلي هاي بیشتر ملت هاي ما، ضروري است بدانیم مجاهدان افغانستاني 
چگونه از واليات مركزي و شمالي افغانس��تان، از دشت لیلي جوزجان عبور كرده و در 
مسیر يافتن عشق، دوكوهه انديمشك را هم پشت سر گذاشته اند تا به جزيره مجنون 
برسند. چگونه بهسود واليت میدان افغانستان را رها كرده و به جبهه هاي نبرد ايران در 
نوسود رسیده اند.« عالقه مندان براي سفارش و تهیه اين كتاب ها كه توسط دفتر نشر 
معارف و به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي منتشر شده است، عالوه 
بر مراجعه به كتاب فروشي ها و س��ايت پاتوق كتاب bookroom. ir نام كتاب را به 
شماره 091990382۷0 ارسال يا به واحد فروش دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 

واقع در تهران، خیابان 16آذر، پالك 60، حسینیه هنر مراجعه كنند.


