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«چ» خالي از ايراد نيست اما بايد با آغوش گرم از آن استقبال كرد

فيلم دفاعمقدسي با رويكرد مدرن و جهاني

    اكرم ناظمي سنجري

واكاوي خالقيتهاي فردوسي در شاهنامه

شاهنامه ميدانگاه روايت
تمدن ،فرهنگ ،اسطوره و تاريخ ايران

   زهرا قربانيپور
در حقيقت شاهنامه همان فرهنگ ايران باستان
اس��ت كه در برگيرنده تمام انديش��هها ،باورها،
آئينها ،نحوه آداب و رس��وم ايرانيان اس��ت كه
در عين حال در ج��اي جاي آن م��ردم ايران را
به ايس��تادگي در برابر بيگانگان فراميخواند تا
بهپاخيزند و خود حماسه بيافرينند؛ حماسه داد و
دادخواهي .فردوسي هنرمندي بيهمتا بوده كه
با سامان بخشيدن و نظم دادن به فرهنگ ايران
باستان ،ش��كوه و عظمت ايران را نمايانده است
بنابراين همه ايراني��ان ميتوانند در آن فرهنگ
واالي خويش را باز شناس��ند .شاهنامه از لحاظ
پي بردن به س��ياق تفكر ،روش زندگي ،معرفت
عمومي ،مكارم اخالقي ،هنر ،دانش و بس��ياري
از ويژگيهاي ديگري كه س��ازنده فرهنگ ملي
ايرانيان باستان اس��ت ،تنها منبع بزرگ و قابل
استناد محسوب ميشود و از اين نظر داراي ارزش
فراواني است .از همه مهمتر اينكه اگر به سرتاسر
تاريخ ادبي ايران بنگريم ،درمييابيم كه به غير از
فردوسي ،شاعري كه چنين خدمت بزرگي كرده
باشد ،وجود ندارد و از اينجاست كه به خود اجازه
ميدهيم تا او را بزرگترين شاعر ملي ايران بناميم
كه در راه رسيدن به آرمان ملي خود كامياب شده
است .واقعيت اين است كه اگر فردوسي و شاهنامه
نبودند ،امروز ديگر كشوري با مليت ايراني و زبان
فارسي وجود نداشت؛ چراكه آنچه موجب وحدت
فرهنگي ايرانيان گرديده زبان واحد و بستگي به
خاطرات مشترك ايران باستان است .به همين
دليل اكنون چهار س��ال اس��ت كه با كاوش در
ميان انواع پژوهشهاي فردوسي شناسي دريايي
از جريانهاي خُ رد و كالني ك��ه در قلب درياي
شاهنامه مأوي گزيده اس��ت به ديدگانم ريخته
شده است و از آن مهمتر اينكه برآنم تا هم حرف
س��طحي و غيرعلمي نزنم و هم واقعيت و ژرف
ساخت داستانهاي شاهنامه را به تماشا بگذارم.
يكي از اصليترين كوششهايم در اين خصوص
اس��ت كه ما بايد با اتكا بر داستانهاي شاهنامه
نظريههاي جدي��دي را پي اندازي��م و نابترين
انديش��هها و پژوهشها را از آن برداشت كنيم،
كه به طور حتم يك موضوع واح��د ،جلوههاي
گونهگوني را فراروي ما قرار ميدهد .ميان رشتگي
ض��رورت تاريخي ماس��ت .ضرورتهاي جديد
رشتههاي جديد را ميطلبد اما از سوي ديگر بايد
به اين نكته نيز توجه داشت كه يكي از بسترهاي
اساسي و بنيادين جهت هرگونه تغيير و تحول در
انجام پژوهشهاي قويتر ،بسترسازي فرهنگي
در آن كشور اس��ت؛ زيرا اين امر ،بدون توجه به
فرهنگ و زيرساختارهاي فرهنگي و اجتماعي
كشور ،كاري بسيار سخت اس��ت بنابراين براي
انجام هرگونه تحولي كه جنبه بنيادي داش��ته
باشد ،توجه به فرهنگ آن جامعه ضروري است.
توجه به رويكردهاي بين رشتهاي ،در چند دهه
گذش��ته در تمام رش��تههاي علوم انساني مثل
جامعه شناختي ،روانش��ناختي و . . .مقبوليت
گستردهاي يافته است ،اما پس از انقالب اسالمي
تاكنون ،از اين ديدگاهها ،تحقيقاتي ريزكاوانه روي
فردوسي و شاهنامه صورت نگرفته است؛ در حالي
كه براي درك عميقتر و گستردهتر از حوزههاي

مورد تحقيق پيرامون شاهنامه و فردوسي و براي
پيريزي نظريهها و تحقيق��ات كاملتر و ايجاد
س��اختهاي محكمتر و تازهتر ،انج��ام اينگونه
تحقيقات بايسته و ضروري است؛ به ديگر سخن
براي ساختن و محكم كردن بيش از پيش مباني
علمي شاهنامه ،بايد نگاه پژوهشگران به وسيله
علوم گوناگون به مس��ائل جزئي داس��تانهاي
شاهنامه معطوف شود؛ چراكه اين امر ،ميتواند
در فرآيند توليد و نوآوري بس��يار مؤثر باشد .ما
بايد بدانيم كه ژرف ساخت داستانهاي شاهنامه
چيست ،اگر اين داس��تانها بر اصولي بنيادين
استوار نشده اس��ت ،چگونه امروز به عنوان يك
كتاب تمام عيار نگاهها را به سوي خود معطوف
كرده و همگان آن را ميستايند؟ ما بايد خود قلب
و ذهن پذيرا داشته باشيم تا بتوانيم آيندگانمان را
نيز به اين سمت سوق دهيم ،از اين روي همگام با
يكي از دانشمندان كه معتقد است عصر حاضر به
عنوان عصر انفجار اطالعات شناخته ميشود و در
اين دوره اطالعات از طريق فناوريهاي پيشرفته
و رو به توس��عهاي چون اينترنت و ش��بكههاي
اطالعرس��اني به فراواني يافت ميشود و صرف
اس��تخراج اطالعات نميتواند كارس��از باشد و
تجزيه و تحلي��ل و نحوه كارب��رد اطالعات مهم
است؛ بايد گفت يكي از راههاي تجزيه و تحليل
اطالعات ،كاربرد روش بين رشتهاي است؛ چه،
اغلب مس��ائل و موضوعات پژوهشي در عرصه
ادبيات چند وجه��ي و آمي��زهاي از دانشهاي
گوناگون و از نوع چند تباري اس��ت و براي فهم
همه جانبه آنها بايد با استفاده از نظام تحقيقاتي
بين رشتهاي وارد عمل ش��د .نظامي كه بايد از
آن در تدريس داستانهاي شاهنامه از آن سود
ُجس��ت ،زيرا امروز مهم نيست كه دانشجو چند
بيت از شاهنامه را نادرست بخواند ،مهم اين است
كه بداند جوهر و جان شاهنامه چيست و اينكه
فردوسي را از شاهنامه بشناسند .بيگمان يكي از
اساسيترين نيازهاي دانش پژوهان امروز ،نگاهي
است نوين به ادبيات كهن ايران زمين تا بتوانند در
آينده آثاري پربارتر از گذشته ارائه دهند؛ آثاري
كه در آنها توانستهاند از منظري ديگر به ادبيات
كهن ايران زمين بنگرند و تنها به تكرار و تقليد
اطالعات بس��نده نكنند براي مثال فردوسي در
توصيف شخصيتهاي شاهنامه به گونهاي تصوير
پردازي ك��رده كه با تحليلهاي روانش��ناختي
ميتوان به اليههاي پنهاني رواني و ش��خصيتي
آنها دست يافت؛ توصيفي كه ميشود در داستان
رستم و اشكبوس به خوبي ُجستش .همچنين
شاهنامه فردوس��ي ميدانگاه روايت او از تمدن،
فرهنگ ،اسطوره و تاريخ ايران باستان است كه
اين مهم را ميتوان در داستان رستم و اسفنديار به
كاوش نشست .از ديگر سو ،بر اساس ابيات آغازين
شاهنامه گرايش فردوسي به اسالم براي ما روشن
ميگردد .در نهايت بايد از نگاه عرفاني او نيز سخن
به ميان آورد به خصوص در داستان گذر سياوش
از آتش كه به بهترين وجه هويدا ش��ده است .به
اين ترتيب ما بايد راهي را كه فردوسي پيموده با
نگاهي تيزبينتر و عميقتر دنبال كنيم تا بتوانيم
بهتر و بيشتر ريشههاي ارتباط اثرش را با منطقش
بشناسيم و بشناسانيم.

آهنگساز اسكاري «ميليونر زاغهنشين»
موسيقي «محمد(ص)» را شروع كرد

مراحل فني بزرگترين فيلم تاريخ سينماي
ايران همچنان ادامه دارد .تدوين اوليه فيلم
پايان پذيرفته است و موسيقي و صداگذاري
با نظارت شخص مجيدي همچنان در كشور
آلمان آغاز شده است.

مجيد مجيدي كه تدوي��ن فيلم «محمد (ص)»
خود را به تازگي به پايان رسانيده است ،وارد انجام
مراحل فني فيلم از جمله موسيقي و صداگذاري
شده است .موسيقي اين فيلم را «ا ِي .آر .رحمان»
از كش��ور هند برعهده دارد كه به خاطر ساخت
موس��يقي «ميليونر زاغهنش��ين» برنده اسكار
شده بود .رحمان موسيقي فيلم مجيدي را شروع
كرده اس��ت و طبق برخي اخبار به زودي ساخت

موسيقي آن به پايان ميرس��د« .اي.آر .رحمان»
آهنگس��از سرش��ناس هندي اس��ت ك��ه براي
موسيقي «ميليونر زاغهنش��ين» برنده دو جايزه
اسكار (ترانه و موسيقي) ش��ده است .تم شرقي
ساختههاي رحمان ظاهرا ً مجيدي را به سپردن
كار عظيم س��اخت موس��يقي فيلم محمد(ص)
راضي كرده است .صداگذاري فيلم «محمد (ص)»
مجيدي نيز به تازگي آغاز شده است و با نظارت
مجيدي اين كار نيز در حال سپريش��دن است.
مجيدي قرار است قسمت دوم و سهگانه زندگي
پيامبر(ص) را نيز خودش بس��ازد .اين قس��مت
از س��هگانه محمد(ص) از پيش از تولد تا دوران
كودكي پيامبر اسالم را روايت ميكند.

خالصه فيلم :چمران كه قب ً
ال در لبنان بوده ،در ابتداي فيلم با هليكوپتر درحاليكه
كت و شلوار پوشيده ،نه لباس چريكي و نظامي ،براي كمك به مردم و برقراري صلح
و نه ادامه دادن جنگ ،وارد شهر پاوه ميشود و در مركز فرماندهي با وصالي و فالحي
مالقات ميكند و وصالي اعتراض ميكند و ميگويد چرا اينقدر دير آمدهايد .چمران
از بيمارستان كه تعداد زيادي مجروح در آنجاس�ت بازديد ميكند و در دل مردم با
سيروان ،همسر و فرزندش مواجه ميشود .سيروان مجروح است و قصد رفتن دوباره
به منطقه جنگي را دارد و مريال زارع�ي او را از رفتن باز ميدارد و ميگويد اگر گلوله
بزني ،ميزنند و چمران حرف او را تأييد ميكند! در جاهايي از فيلم چمران ميگويد:
صداي اذان ميآيد و به طريقي كليشهاي و نه با رويكرد عارفانه و متفكرانه و در خلوت

اصلي شخصيت چمران با دو سه نفري شروع به خواندن نماز ميكند .در جاهايي از
فيلم چمران حتي با منافقين زنداني شده صحبت ميكند و با آنها ارتباط ميگيرد و
در جايي همراه يكي از زندانيان ،با حس دوستي در بين قبيله فولكلور و بومي قوم كرد
قرار ميگيرد و با ضد قهرمان فيلم ،سركرده منافقين روبهروي هم قرار ميگيرند و از
آنجاييكه هردو هم را ميشناختند ،او از زن امريكايي و بچههاي چمران ميپرسد و
چمران كم ميآورد .در صحنه شليك و سقوط هليكوپتر حامل مجروحان ،با عشق و
احساس مريال زارعي و همسرش ،سيروان شهيد ميشود .چمران مردم را در پناهگاه
مركز پناه ميدهد و مريال زارعي و زنان اسلحه را به زمين ميگذارند و خود چمران هم
در جنگيدن كند عمل ميكند و وصالي به او ميگويد تو سرباز بازرگاني ياخميني؟ و در
پايان فيلم با پيام امام خميني از ضبط صوت جنگ متوقف ميشود.

ديال�وگ و مكالمهه�ا در
فيلم ش�عاري و كليش�هاي
بود .در ش�روع فيلم چمران
ميگفت :كشتن حيوان كار
ما نيست .در ميانه فيلم گفته
شد :صداي اذان ميآيد .در
آخر فيلم وصال�ي ميگفت:
چمران ب�ازرگان ي�ا چمران
خمين�ي و خ�وش ب�ه حال
خميني كه چنين سربازاني
دارد .در حال�ي كه با طراحي
بازي مناسب بسياري از اين
ديالوگها تصويري ميش�د
و صرفا نيازي به گفتوگوي
راديويي نميشد
در نگاه جامعه شناختي ،فيلم درمقايسه
با آژانس شيشهاي حاتميكيا اثر متفاوتي
بود و ع�لاوه بر رعايت موض��وع مردمي
بودن ،ب��ه گون��هاي م��درن و جهاني و
بينالمللي روايت ش��ده ب��ود و صرفاً به
تكرار وقايع جن��گ نپرداخته بود بلكه با
نگرشي به جامعه قبيلهاي كرد وقايع را به
صورت امروزي و بر طبق مقتضيات زمان
تلطيفتر ،احساسيتر و مليتر نشان داده
بود .حس رمانتيك و عشق بين سيروان
و همس��رش در صحنه تعقي��ب و گريز
سقوط هليكوپتر و در ميان مجروحان
بيمارستان ،بسيار تأثيرگذار نشان داده
شد .فالش بك چمران به زن و بچههايش
در كش��ور ديگر فيلم را مدرن و عاطفي
نش��ان ميداد .در فيلم جاي پ��ا ،نگاه و
نگرش و برداش��ت آزاد و دل به خواهي
حاتميكيا باالي سر فيلم ديده ميشد و
انگار فيلم زندگي و حال و هواي فيلمساز
را بازگو ميكرد .عشق به وطن و انقالب
و آرمانها در فيلم ب��ا پخش صداي امام
خميني ،مشخص ميشد و حضور چمران
در لبنان و ارتباط وي با ش��يعيان باعث
غ��رور و افتخار فيلم بود و ب��ه فرا مليتي
گريز ميزد ولي وجود فالش بكي كوتاه

از لبنان ،ب��ه لحاظ دراماتي��ك كردن و
واقعي نشان دادن فيلم ،ضروري به نظر
ميرسيد.
ب��ه لح��اظ ف��رم ،س��اختار وتكني��ك
كارگرداني ،شروع عالي فيلم با نماي باز و
تابلوي پاوه با حركت دوربين فوقالعاده
با دكوپ��اژي خ��اص و منحصر ب��ه فرد
حاتميكيا روبهرو ب��ود ولي فقدان زبان
شاعرانه و اس��تعارهاي و نماد و سمبلها
در فيلم حس ميشد .فيلم اثري متفاوت
با س��ايركارهاي حاتميكيا بود و در آن
عشق ،احساس ،عاطفه ،هيجان ،تعليق،
جلوهه��اي وي��ژه و كامپيوت��ري خاص
زندگ��ي ،ميهن پرس��تي و ق��وم گرايي
و فولكلور اي��ران ديده ميش��د .رعايت
اص��ول زيباي��ي شناس��ي ،كادر بندي،
تركيببندي ،موسيقي و حتي سكوت،
حركت دوربين و ميزانسن ،ريتم و نقطه
ديد و تدوين خوب و در كاربرد فيلم بود
و به نوعي اش��راف تكنيك كارگرداني و
حضور فيلمساز را در فيلم ميتوان ديد.
محتوا و درونمايه ،داس��تان پردازي به
همراه درامي باورپذير و روش��نفكرانه و
انديش��هگرا و همراه مفهوم ،كنتراست و
تقابل قهرمان و ضد قهرمان و ايجاد كنش

و ديالكتيك در فيلم وجود داشت ولي به
نظر ميرسيداي كاش فيلمنامه فيلم و
ديالوگهايي بدون كليشه را كس ديگري
مينوشت و تحقيق و پژوهش بيشتري به
ويژه در خصوص چمران و ديگر بازيگران
و بازنمايي و معرفي ش��هر پاوه و بوميها
صورت ميگرفت.
در شخصيت پردازي ،بازي گرفتن خوب
از نقش وصالي و طراحي يك شخصيت
اكتيو ،پر جنب و ج��وش و داراي قدرت
ريس��ك باال و م��درن گونه ب��ا توجه به
وابس��تگي وي به كش��ور و آرمانهايش
پوياي��ي فيلم را دوچن��دان ميكرد و در
مقابل شخصيت كند و غير فعال و منفعل
و بدون تفكر و عرفان تصويري چمران و
بدون طراحي ريزهكاريها و ويژگيهاي
خاص او باع��ث ميش��د در رويارويي با
موارد اس��تراتژيك و چريك��ي و نظامي
كمرنگ باشد ،كم بياورد و دير عمل كند
يا با پوشش كت و شلوار در فيلم به عنوان
بازرس و ناظر جنگ تلقي شود كه حذف
يا ايجاد جايگزيني ب��راي او ،در حقيقت
خدشهاي اساسي به فيلم وارد نميكرد
يا در حقيقت شخصيت خود حاتميكيا
در فيل��م متجلي ميش��ود .فالحي هم

ارتشي توانمند و حاذقي در نيامده بود به
طوريكه در مقابل وصالي كم ميآورد.
مريال زارعي و به دنبال آن ساير زنان ،با
انداختن اسلحه ،شجاعت زنان كرد را زير
س��ؤال ميبرد! در جايي ميگويد گلوله
بزني ،ميزنند و چمران تأييد ميكند!
ديالوگ و مكالمهها در فيلم ش��عاري و
كليش��هاي بود .در ش��روع فيلم چمران
ميگفت :كشتن حيوان كار ما نيست .در
ميانه فيلم گفته شد :صداي اذان ميآيد.
در آخر فيلم وصال��ي ميگفت :چمران
بازرگان يا چمران خمين��ي و خوش به
حال خميني كه چنين س��ربازاني دارد.
درحال��ي كه ب��ا طراحي بازي مناس��ب
بسياري از اين ديالوگها تصويري ميشد
و صرفا ني��ازي به گفتوگ��وي راديويي
نميش��د .ولي دركل ،در اين روزگاركه
كمتر به سينماي دفاع مقدس پرداخته
ميشود ،نگرش حاتميكيا به اين نوع ژانر
سينمايي آن هم با رويكرد روشنفكرانه،
مدرن ،بينالمللي و جهاني كه مخاطب
بيشتري دارد بسيار ارزشمند است و بايد
با آغوش گرم خوديها حمايت ش��ود تا
مبادا با فرار مغزها ،فرهنگ و هنركشور،
در آغوش گرمتر نا خوديها قرار گيرد!

حبيب اهلل بهمني :نميگذارند اثري درباره تهاجم شيميايي سردشت بسازم
   حامد مظفري
بهمني مدتهاست قصد توليد فيلمي
با عنوان «مرگ در برلين» با محوريت
تهاجم ش��يميايي صدام به سردشت را
دارد و بهرغم گذشتن از هفت خان رستم
دريافت مجوز از شوراهاي مختلف بنياد
فارابي اما هنوز هيچ حمايتي از توليد اين
فيلم صورت نگرفته است.
حبيب اهلل بهمني كارگرداني است كه از
يك طرف در كوران دفاع مقدس در دل
جبههها حضور داشت و از آن سو هنگام
فعاليت سينمايي تمام تالشاش را كرد
كه در خدمت مفاهيم باالي دفاع مقدس
كار كند .نگاهي به كارنامه سينمايي اين
چهره و حضورش در آثاري نظير «وصل
نيكان»« ،آخرين شناسايي»« ،زنداني
 »707و «ش��ب كايتها» مبين همين
مسئله است.
اين كارگردان كه آخري��ن كارش درام
اخالق مدارانه «س��يب و س��لما» بود
مدتهاس��ت كه قصد توليد فيلمي با
عنوان «مرگ در برلي��ن» با محوريت
تهاجم ش��يميايي صدام به سردشت را
دارد و بهرغم گذشتن از هفت خان رستم
دريافت مجوز از شوراهاي مختلف بنياد
فارابي اما هنوز هيچ حمايتي از توليد اين
فيلم صورت نگرفته است.
   از نگاه سليقهاي مديران ضربه
خورديم
بهمني در چرايي اين مسئله به مشرق
ميگويد :سليقهاي نگاه كردن مديران
دليل اصلي بالتكليف ماندن اين پروژه
اس��ت« .مرگ در برلين» يك كار دفاع
مقدسي است كه هم بعد بينالمللي دارد
و هم بعد سياسي و انساني و فيلمنامه آن
طوري نگارش ش��ده كه تاريخ مصرف

ندارد و در هر دوراني كه س��اخته شود
مخاطب خواهد داش��ت اما متأس��فانه
سليقههاي مختلفي كه در سيستمهاي
س��ينمايي ما وج��ود دارد باعث وقفه
افتادن بيش از پنج س��اله در توليد آن
شده است.
   دولت يازدهم نياز به س�ينماي
خالص دارد نه جشنوارهاي
ب بهمني با بيان اينكه اين فيلمنامه
حبي 
در زمان مديريت مجيد شاه حسيني از
سوي فارابي تأييد شده و قراردادي هم
براي س��اخت آن منعق��د گرديده بود
اضافه ميكند« :من ق��رارداد آن زمان
كه به امضاي مدير وقت فارابي رسيده
بود را دارم؛ ايش��ان تأكيد كرده بود اين
كار بايد توليد شود اما متأسفانه با تغيير
مديريته��ا و آمدن احم��د ميرعاليي
همه چيز رنگ عوض كرد و كار متوقف
شد تا حضور محمدرضا جعفري جلوه
در فارابي .با جلوه ه��م كه كار را مطرح
كردم ايشان فقط دستور بررسي دادند.
حاال نتيجه اين بررس��يها چه ميشود
مشخص نيست».

   اصال نظر فن�ي نميدهند و تو را
مياندازند در دست انداز
بهمن��ي درباره اي��رادات وارده از س��وي
ميرعاليي بر اي��ن فيلمنام��ه ميافزايد:
«مش��كل اينجاس��ت كه اصال نظر فني
درباره كار نميگويند و ايرادات را مشخص
نميكنند.هيچدليلواضحينميدهندكه
چرا نبايد بشود اما آن قدر دست انداز پيش
پايت ميگذارند كه قيد كار را بزني».
   تأييديه تمامي شوراهاي فارابي
از ش�وراي دفاع مقدس تا شوراي
تسهيالت را گرفتم
حبيب بهمني كه براي تأييد فيلمنامه
در شوراهاي مختلف فارابي حضور يافته
و تأييديه همه اين شوراها را هم گرفته،
ادامه ميدهد«:در زمان شاه حسيني در
تمامي شوراهاي فارابي حضور يافتم؛ از
ش��وراي دفاع مقدس بگيريد تا شوراي
معناگرا و شوراي عالي سازمان و شوراي
اعطاي تسهيالت و خوش��بختانه نظر
همه را هم نسبت به اهميت توليد اين
كار جلب كردم اما تا رئيس بنياد عوض
شد همه چيز منتفي شد!»

   دولت يازدهم براي مذاكره هم
كه شده نياز دارد به سينماي خالص
و نه سينماي جشنوارهاي
اين كارگردان با بيان اينكه حاال كه وزير
خارجه دول��ت يازدهم مرت��ب از مذاكره
حرف ميزند بهتر است با دست پر به سراغ
مذاكره برود ،ادامه ميدهد« :اين دولت اگر
ميخواهد مذاكره كند بايد دستش پر باشد
و بر سر ميز مذاكره از موضع قوي درباره
بيرحميهايي كه آنها نسبت به ما داشتهاند
صحبت كند .دست ايشان هم پر نميشود
مگر اينكه ابزار رسانهاي قوي در اين باره
داشته باش��يم .با رسانه اس��ت كه بايد به
جهان درباره تلفات جسماني -رواني جنگ
تحميلي كه پشتش دولتهاي غربي بودند
اطالعات دهيم .دولت يازدهم براي مذاكره
هم كه شده نياز دارد به سينماي خالص و
نه سينماي جشنوارهاي».
   اگر دلمان خوش باشد به سينماي
جشنوارهاي كه قافيه را باختهايم
حبيببهمنيباانتقادازآثارسياهنمايانهاي
كه به عنوان هنر ايراني در آن سوي آبها
عرضه ميشود ،ميافزايد« :دولت فعلي
اگر ميخواهد در مذاكرات سربلند بيرون
آيد بايد تكيه كند به رسانههاي خودمان و
فيلمسازاني كه با جان و دل به دنبال ارائه
حقانيت و مظلوميت مردمان كشورشان
هس��تند .س��ينماي جش��نوارهاي ك��ه
تكليفش مشخص است .اگر دلمان خوش
باشد به سينماي جشنوارهاي كه قافيه را
باختهايم چرا كه س��ينماي جشنوارهاي
مال آنهاست و غربيون هدايتش ميكنند.
بايد افكار عموم��ي را از طريق آثاري كه
نبضشان با نبض وطن هماهنگ است
جلب كرد و نه آثاري كه به س��فارش آن
طرفيها توليد ميشوند».

طرحهاي محراب ،معراج ومفتاح
برايگسترش فرهنگ نماز
«مرك�ز تخصصي نم�از» در جهت گس�ترش
فرهنگ نمازخواني موفق ب�ه برگزاري بيش از
 4هزار نشست خانواده در طرحهايي همچون
مفتاح ،معراج ،محراب و  . . .شده است.

در حاشيه سالن كودك نمايشگاه كتاب ،محمودي
يكي از مبلغان مذهبي گفت :س��ه س��ال از شروع
فعاليت مركز تخصصي نماز ميگذرد و طي اين مدت
توانستهايم با هدف قرار دادن گروههاي سني كودك
و نوجوان و همچنين مقاطع دبيرستان ،راهنمايي
و دانشگاهها ،در گس��ترش فرهنگ نماز اقداماتي
انجام دهيم كه از اين دس��ت ميتوان به برگزاري
طرح مح��راب براي بان��وان ،مع��راج در حوزههاي
علميه و مفتاح دانشجويي اش��اره كرد .محمودي
نحوه ارتباطگي��ري گروههاي مختل��ف هدف را با
ستاد تخصصي نماز سايت پرمخاطب مركز دانست
و اظهار داشت :مدير س��تاد اقامه نماز در هر استان
يكي از مشاوران استاندار محسوب ميشود .وي با
بررسي شرايط موجود در فضاي كارمندي ،آموزش
و پرورش ،حوزههاي علميه و دانشگاهها نيازسنجي
كرده و با ارسال نامهاي به مركز نياز به مبلغ مذهبي
را در اين حوزهها اعالم ميكند .اين مبلغ مذهبي در
پاسخ به علت انتخاب سالن كودك براي تبليغ گفت:
نقطه حس��اس هر خانوادهاي فرزندانش محسوب
ميش��وند و نقطه تمركز ما نيز كودكان و نوجوانان
هستند چراكه هر آنچه در اين س��ن بر ذهن ودل
كودك بنشيند قطعا تا سالها بعد پاك نخواهد شد ،با
اين پيش فرض ما در سالني قرار داريم كه خانوادهها
به خاطر تربيت كودكانش��ان با صبر بيش��تري در
مقابل غرفهها توقف ميكنند و اين فرصت را ايجاد
مينمايند تا به شكل غير مستقيم و از روش تربيت
نامرئي وارد فضاي كودك و نوجوان ش��ويم مضاف
بر اينكه خ��ود خانوادهها نيز در اي��ن فرصت كوتاه
مخاطبان ما محسوب ميشوند .گفتني است تمام
بازيها و شيوه بيان آنها توسط كارشناسان ديني و
متخصصان كودك در اتاق فكر بررس��ي ميشود و
س��پس به مرحله اجرا در ميآيد .سالن محصوالت
جانبي ش��خصيتهاي بومي در خياب��ان  27ضلع
ش��مالي مصلي در بخش جنبي بيست و هفتمين
نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران به همت حوزه
هنري كودك و نوجوان برپا شده است.

طهماسب صلحجو:

كارانجمن شده برگزاريجشن!
بعد از استعفاي مهدي فخيمزاده از كانون كارگردانان
خانه س��ينما و يادداش��ت بلندبااليي كه وي عليه
رفتارهاي نادرس��ت چند تن از هيئت رئيسه اين
كانون نوشت و برگزاري جشن كانون كارگردانان
با بودجه دولتي را بيانصافي در حق بيكاران صنف
سينما دانست ،استعفاي طهماسب صلحجو رئيس
انجمن منتقدان خانه سينما هم خبري شد.
هرچند ش��ايعاتي از چند ماه قب��ل و به خصوص
بعد از جشنواره فجر شنيده ميشد مبني بر اينكه
صلحجو از اقدام يكي از اعضاي هيئت رئيس��ه در
دور زدن انجم��ن منتقدان و برگزاري ش��خصي
جلسات نقد و بررسي جشنواره فيلم فجر ،به تنگ
آمده و استعفاي خود را اواخر سال قبل به هيئت
رئيسه اعالم كرده است اما تا چندي قبل كه خبر
رسمي استعفا منتشر شد كمتر كسي بود كه اين
شايعات را جدي بگيرد .با اين حال طي چند روز
گذشته نه تنها خبر رسمي استعفاي صلحجو روي
خروجي خبرگزاريها رفت بلكه بالفاصله بعد از آن
نيز فرد مورد نظر ،جايگزينش شد .صلح جو درباره
اين استعفا گفت :دليل اصلي استعفايم اين بود كه
نتوانستم با شوراي مركزي موجود همراهي كنم و
به عبارتي خودم را با سياستهاي آنها هماهنگ
سازم .آنها طوري خاص فكر ميكردند و من طوري
ديگر و من در اقليت محض بودم .صلح جو درباره
نقش ماجراي اعطاي امتياز برگزاري جلسات نقد
و بررسي جشنواره به رئيس فعلي جشنواره بدون
هماهنگي با هيئت رئيس��ه انجمن منتقدان در
اس��تعفايش افزود :آن ماجرا هم نقش داشت اما
به هر حال يك سلسله اختالفات بود كه كار را به
اينجا رساند .اين را هم بدانيد كه من سوم اسفندماه
استعفا دادم يعني در اولين جلسه بعد از برگزاري
جشنواره .طهماسب صلح جو كه از جمله منتقدان
قديمي سينماس��ت درباره اينكه چطور ميشود
در يك هيئت رئيس��ه هفت نفره هم تاب تحمل
شنيدن صدايي مخالف وجود نداشته باشد ،اظهار
داشت :مشكل بزرگ اين است كه اعضاي انجمن
درباره اين اتفاقات موضعگيري نميكنند و شايد
هم جسارت اين كار را ندارند.

