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آنومي جامعه
ماحصل سريالهاي ماهوارهای

گاهي تماشاي برخي س��ريالها به قدري براي افراد جالب و
جذاب است که کارهاي ديگرشان را به وقت ديگري موکول
ميکنند تا تماشاي سريال محبوبشان را از دست ندهند .به
طور کلي تماشاي سريال و فيلم در زمان اوقات فراغت افراد
صورت ميگيرد .از آنجا که وقتگذران��ي جلوي تلويزيون و
تماشاي برنامههاي آن به عنوان تفريحي براي طيف وسيعي
از مردم سراس��ر دنيا رايج اس��ت ،ميتوانيم به سادگي تأثير
تماشاي چنين برنامههايي را شاهد باشيم.
در س��اليان دور در کش��ور اي��ران ب��ا فراگير ش��دن انواع و
اقس��ام ش��بکههاي ماهوارهاي جديد ،روز ب��ه روز بر تعداد
اس��تفادهکنندگان از برنامهها و س��ريالهاي اين ش��بکهها
افزوده ش��د .اينکه چرا روز ب��ه روز تعداد تماش��اچيان اين
سريالها بيشتر ميشود ،خود يک مسئله بوده كه نياز به يك
آسيبشناسي جامع از سوي كارشناسان مربوط و متخصصان
اين حوزه دارد و تأثيري که اين سريالها بر ذهن ،روح و روان
ميگذارند نيز مسئلهاي ديگر.
به طور کوتاه اگر بخواهيم علت افزوده ش��دن تماشاچيان
اين ش��بکهها و س��ريالها را بررس��ي کنيم ميتوانيم به
ضعف رسانه ملي در برنامهس��ازي و سريالسازي ،کمبود
سريالهاي با کيفيت در تلويزيون (به طوري که مردم با آن
ارتباط خوبي برقرار کنند) ،فراگير شدن ماهواره در خانهها،
تأسيس شبکههاي ماهوارهاي جديد  24ساعته که سريال
پخش ميکنند و اين سريالها در بسياري موارد موضوعاتي
متفاوت و گاهی جذاب دارند و اينکه با توجه به مشغله کاري
زياد ،افراد سعي ميکنند در خانههايشان و جلوي تلويزيون
و تماشاي همين سريالها اوقات استراحتشان را پر کنند
و حتي شاهد آن هستيم که اين افراد روزهاي تعطيل هم
از خانه ماندن و جلوي تلويزيون ب��ودن و وقت گذراندن با
تماشاي همين سريالهاي شبکههاي ماهوارهاي راضياند،
اشاره كنيم.
حال س��ؤال اينجاس��ت ،آنچنان که افراد براي تماشاي اين
سريالها وقت ميگذارند ،س��ريالها به آنها چه ميآموزند؟
مخاطب اين س��ريالها اغلب چه کس��اني هس��تند؟ آيا اين
سريالها براي فرهنگ عمومي افراد در کشور ايران فايدهاي
هم دارد؟ حال که شبکههاي ماهوارهاي به دور افتادهترين نقاط
کشورمان نيز رسيد ه است ،آيا تماشاي اين سريالها در تمامي
نقاط و براي تمامي افراد با تمام فرهنگها مفيد است؟
زنان خانهدار از آنجايي که وقت بيش��تري را در خانه س��پري
ميکنند ،طبيعتاً وقت بيش��تري نيز براي تماشاي تلويزيون
دارند .اين زنان احتماالً بهترين و پيگيرترين مخاطب تماشاي
س��ريالهاي ماهوارهاي هستند .س��ريالهايي که به نظر آنها
آموزنده است و واقعي ،اما با واقعيت جامعه و فرهنگ کشورشان
خيلي متفاوت است .سريالهايي که ساخته کشورهاي ديگر
اس��ت و طبيعتاً (خوب يا ب��د) براي فرهنگ همان کش��ور يا
محدوده ساخته شده است و توجهي به ساختارهاي فرهنگي
ملل ،کشورها و محدودههاي ديگر ندارند.
امروزه تأثيري که س��ريالهاي غيرايراني بر ذهن ،شخصيت
و فرهنگ افراد مصرف کننده ميگذارد ،فيلمهاي سينمايي
غير ايراني با كاراكترهاي ج��ذاب و خوش چهره نميگذارد!
تحقيقات نشان ميدهد تأثير فيلم بلند سينمايي بيشتر در
گذش��ته بوده اس��ت (جايي که بازيگري توانا ،خوشچهره و
خوشپوش براي مثال در فيلمش از سيگار استفاده ميکند
و در تمام دنيا افرادي به پيروي و الگوبرداري از آن ،س��يگار
ميکشند) ،اما امروزه تأثير سريالها به مراتب بيشتر است و
دليل آن نيز در اين اس��ت که هر روز طي يک ساعت خاص
و بدون وقفه و گاهي بس��يار بلندمدت ب��ه روي آنتن خانهها
ميآيد و افراد متقاضي به مرور زمان با آن عجين ميش��وند.
وقتي فردي با چيزي عجين شود در اصطالح جامعهشناسي
آن را دروني کرده اس��ت .وقتي مظاهر و ش��خصيت كاراكتر
س��ريال را در ذهن خ��ود ميپروراند ،به نوعي ب��دون اينکه
خودش خبر داش��ته باش��د ،فرآيند جامعهپذيري و دروني
کردن را انجام ميدهد .اين سريالها به مراتب با موضوعاتي
متفاوت از موضوعات کشورش ساخته شدهاند .خوب يا بدش
مالک بحث نگارنده نيس��ت ،ام��ا اگر کمي ب��ه تأثيرات اين
سريالها دقت کنيم ،متوجه ميشويم كه پس از مدتي ذهن
افراد کام ً
ال متفاوت ش��ده و اگر به کل جامعه تعميم دهيم،
فرهنگ بومي و عمومي بر هم ميخورد .در چنين ش��رايطي
هنجار مش��ترک در بين مردم از ميان رفت��ه و جامعه دچار
آنومي (بيهنجاري) ميشود.
افراد خودش��ان و زندگيشان را با ش��خصيتهاي سريالها
مقايسه ميکنند؛ ش��خصيتهایي که به س��ادگي شکست
ميخورند ،فريب ميخورند ،وابسته ميشوند ،خيانت ميکنند،
طالق ميگيرند و ...طبيعي است در بلندمدت و به تدريج فرد
اس��تفادهکننده حتي ب��دون اينکه خ��ودش بخواهد چنين
چيزهايي ملک��ه ذهنش ميش��ود و تأثيراتي مخ��رب را در
زندگياش خواهد گذاشت.
* كارشناس فرهنگي
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رفتار غيرحرفهاي جشنواره فجر با انيميشنهاي سينمايي

جشنواره سیمرغهایش را
از انیمیشن دریغ کرد

محمدصادق عابدینی

در حالي ک�ه پيش از اي�ن خبر ايج�اد بخش
انيميشن در جشنواره عنوان شده بود ،با تغيير
نظرجشنوارهنسبتبهانيميشنهايسينمايي،
اين آثار از حضور در کاخ جش�نواره و داشتن
نشست خبري نيز محروم شدند ،اين در حالي
است که امسال بيشترين تعداد انيميشنهاي
س�ينمايي در جش�نواره حض�ور دارن�د.

فجر نميخواست محل جهش انيميشن
باشد!
امسال براي نخستينبار در تاريخ سينماي ايران
و تاريخ پويانمايي کش��ور هش��ت اثر انيميشن
پويانمايي در جش��نواره فجر حضور پيدا کردند؛
اتفاقي که تنها متخصصان سينما و کارشناسان
حوزه انيميش��ن ميتوانن��د ارزش و اهميت آن
را درک کنند .جه��ش پويانماي��ي ايراني بعد از
چند تجربه موفق در س��الهاي گذش��ته مانند
انيميش��ن «تهران  »1500و «ش��اهزاده روم»
که همراه با دريافت جايزه ويژه دبير جش��نواره
توسط «شاهزاده روم» همراه بود ،امسال هشت
اثر سينمايي انيميشن به جش��نواره راه يافتند.
حضور اين مي��زان از توليدات داخلي نش��ان از
پتانس��يل باال در مي��ان جواناني اس��ت که وارد
عرصه توليد انيميشن ش��دند و ميتوانند آينده
صنعت پويانمايي کش��ور را تضمي��ن کنند! اين
اتفاق وقتي هيجانانگيزتر ميشدند که جشنواره
قول تخصيص بخش ويژهاي به انيميش��نهاي
سينمايي داد .جشنواره وعده داد سيمرغ بلورين
بهترين انيميش��ن را اه��دا کند و حت��ي امکان
رقابت انيميش��نها با فيلمهاي بخش س��وداي
سيمرغ نيز مطرح شد ،اما اين خبرهاي خوب در
فاصله چند روز مانده به برگزاري جشنواره رنگ
باختند و حمايتهاي اوليه جايش را به بيمهري
و بيتوجهي داد .ب��ه نحوي که حت��ي از دعوت
سازندگان اين انيميش��نها به مراسم افتتاحيه
جشنواره نيز دريغ شد.
عقبنشيني جشنواره از تصميم قبلي
در نشست دوم دبير جشنواره ،محمد حيدري آب
پاکي را روي دست سازندگان انيميشنها ريخت
و گفت :امس��ال بخش مجزايي براي انيميش��ن
در جش��نواره س��ي و چهارم نداريم؛ در فراخوان
جشنواره انيميش��ن پيشبيني نش��ده بود ،اما
براي حمايت از اين بخش نوپا در سينماي ايران
هشت اثر رسيده به دبيرخانه جشنواره را در چند

جشنواره وعده داد سيمرغ بلورين
بهترين انيميشن را اهدا کند و حتي
امکان رقابت انيميشنها با فيلمهاي
بخشسودايسيمرغنيزمطرحشد،
اما اين خبرهاي خوب در فاصله چند
روز مانده به برگزاري جشنواره رنگ
باختند و حمايتهاي اوليه جايش
را ب��ه بيمه��ري و بيتوجه��ي داد
سينماي مردمي نمايش خواهيم داد و اين آثار در
برج ميالد نمايش ندارند و در سينماهاي مردمي
اکرانهايي خواهن��د داش��ت .وي تصريح کرد:
در صورت شايس��تگي ،اين امکان وجود دارد که
جايزه ويژهاي از سوي س��تاد برگزاري به يکي از
اين هشت اثر به عنوان انيميشن برتر اهدا شود،
اما اين رفتار متناقض باعث شد تا توليدکنندگان
هشت اثر انيميش��ني با صدور نامهاي سرگشاده
نس��بت به اجحافي که جش��نواره به راه انداخته
است ،اعتراض کنند.
احتمال بارش کوفته قلقلي!
در بخشي از اين نامه که با عنوان «جشنواره فجر
با احتمال بارش کوفته قلقلي!» منتش��ر ش��ده،
آمده است« :شلوغي س��الن افتتاحيه جشنواره
فيلم فجر ،صداي چليک چليک دوربينها ،بوي
تند ادکلن بازيگران و لباسهاي مرتبشان ،اجازه
نميدهد کسي به فلس��ف ه جشنواره فکر کند .به
اينکه قرار بود جش��نواره فجر به اعتالي سينما
بينجامد تا رونقي بر صنعت سينما شود .تا بتواند
سره را از ناسره تفکيک كند ،فرهنگ متعاليمان
را معرفي کند و به ما فيلمس��ازان مسير درست
سينما را نشان دهد .جشنوارهاي پررونق که براي
بس��ياري از فيلمها ،تبديل به هدف شده است.
از ماهها قبل کليد ميخورند تا به فجر برس��ند و
ستارههايشان روي فرش قرمز بروند ،اما سينما
منحصر به فيلمهاي زنده نيست .در دنيا ،سينماي
انيميشن گيشه را قبضه ميکند و دايره مخاطبان
بيشتري را هدف ميگيرد .صنعتي که هنوز طعم
آن را درست نچشيدهايم ،مگر چند کامي که به
شيريني از آن ستاندهايم .س��ال گذشته بهرغم
بيمهري جشنواره سيوسوم ،انيميشن شاهزاد ه
روم برخالف پيشبينيها ،چندين برابر فيلمهايي

توجه به ساخت فيلم در ژانرهاي مختلف

پرويز پرستويي كه با فيلم «باديگارد» در جشنواره حضور دارد،
خواستارتوجهبهساختفيلمدرژانرهايمختلفسينماييشد.

در سالهاي اخير توليد فيلم در سينماي ايران به چند ژانر محدود
شده است .توجه س��ينماگران به اين ژانرها باعث شده بسياري از
موضوعات و گونههاي سينمايي با بيمهري روبهرو شوند .به نحوي كه
مدتهاست برخي از ژانرها از سوي فيلمسازان ايراني مورد استفاده
قرار نگرفت ه است .اين بياعتنايي باعث شده سبد توليدات سينماي
ايران داراي محصوالت كاملي نباش��د و سينمادوس��تان نتوانند از
فيلمهاي متنوعي بهرهمند ش��وند .پرويز پرس��تويي كه در سي و
چهارمين جش��نواره فيلم فجر با نقشآفريني در فيلم «باديگارد»
حضور دارد ،نسبت به بيتوجهي به ژانرهاي سينمايي اعتراض كرده
توگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص
است .پرستويي در گف 
ويژگيهاي فيلم سينمايي «باديگارد» و جايگاه آن در کارنامه کاري
ابراهيم حاتميکيا گفت :من منتقد کار حاتميکيا نيس��تم .چون
فيلم را نديدم .پس قضاوت هم نميکنم .البته فيلم را بسيار دوست
دارم و در آن با تمام اعتقادم بازي کردم و مطمئنم که کاري خوب
خواهد شد .وي در پاسخ به اين س��ؤال که بايد چه کار انجام داد تا
بتوانيم سينما و جشنواره فيلم فجر را به نقطه پويايي مانند دهه 70
برسانيم ،بيان کرد :من اص ً
ال نميخواهم قياسي داشته باشم .چون
مهم اين است کساني که در جش��نواره امسال حضور دارند ،خوش
بدرخش��ند .اميدوارم تمام آثار با کيفيت باش��د ،البته باز هم چون
فيلمها را نديدم ،قضاوتي ندارم .مهمتر از هر چيزي که هميشه براي
من سرلوحه کار بوده است ،اين است که توليدات سينماي ايران هر
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بازيگر فيلم سينمايي «آژانس شيشهاي» خواستار شد
بهنام صدقي

راه سعادت

نما | حسین کشتکار

خبر

فروخت که بازيگرانش روي فرشها غلت ميزدند
و سيمرغها برايشان تنبک!»
سازندگان انيميشنهاي سينمايي ادامه ميدهند:
«ابتداي امسال ،از سمت سازمان سينمايي ،سال
انيميشن نامگذاري ش��د و اين نقطه اميدي بود
براي اين صنعت که مسئوالن هم اهميت موضوع
را دريافتهاند و قرار است جدي گرفته شويم .پس
از آن ،با ورود بيس��ابقه هش��ت اثر به جشنواره
مواجه ش��ديم که در تاريخ جش��نواره تاکنون،
حداکثر با سه اثر انيميش��ن روبهرو بودهايم .لذا
دبير جشنواره در نشست اول مژده نگاهي ويژه
به تأسيس بخش انيميش��ن داد و تأکيد كرد که
امس��ال براي اين حوزه برنامهه��ا داريم .همگي
تصور کرديم منظورشان از ويژه يعني خوب!»
انيماتورهاي جوان کشورمان که اغلب از جوانان
متعهد و جبهه مؤمن انقالبي نيز هستند ،در ادامه
نامه با اشاره به فروش بيش از  4ميليارد توماني
فيلم شاهزاده روم اين سؤال را مطرح ميکنند
که چرا با وجود جهشي که انيميشن داشته است
و در سالي که به نام انيميشن نامگذاري شده ،در
افتتاحيه جشنواره فيلم فجر حتي يک صندلي
نيز براي س��ازندگان انيميش��نهاي سينمايي
اختصاص داده نشده است؟!
آنها در اين نامه تأکيد ميکنند« :مگر يک دعوت
محترمانه يا تخصيص يک سيمرغ بيجان ،هزين ه
زيادي اس��ت که در قبالش توس��ع ه اين صنعت
دانش بنيان ،جذب سرمايههاي خصوصي و ژست
حمايت از آن را به همراه دارد؟ مگر امسال بهترين
فرصت براي اين اقدام جريانساز نيست؟ فرش
قرمز و جايزهها که عموماً به س��تارهها ميرس��د
براي ما دغدغهاي نيس��ت ،اما احترام و توجه به
يک صنع��ت عظيم و جوان ک��ه در جدال جذب
سرمايهها و کس��ب بازار خود است ،بزرگترين
خداقوت به سازندگان خطشکني است که نه به
مانند فيلمهاي زنده چند ماه ،بلکه در دورههاي
س��ه س��اله موفق به توليد س��ينمايي انيميشن
ميشوند! مگر يک فيلمس��از انيميشن چند بار
در عمر کارياش موفق به جذب سرمايه و حضور
در فجر ميگردد؟ مگر ب��ا بايکوت و ندادن اکران
برج ميالد و نشست خبري به رويدادي مهم ،که
صدايش هم به جايي نميرسد ،در آينده چيزي
جز سرزنش تماشاچيان پرش��ورش را در گيشه
براي خود خواهيد خريد؟!»
با حذف انيميش��نها از برنامه ب��رج ميالد عم ً
ال
اين آثار توانايي رقابت با فيلمهاي س��ينمايي را
در بخشهايي مانند موسيقي متن ،صداگذاري،
تدوين ،دس��تاورد فن��ي و س��اير بخشهايي که
امکان رقابت يک فيلم انيميشن با فيلم رئال وجود
داشت ،از دس��ت دادند .اگر قرار بر حمايت از آثار
انيميشني باشد ،آنها در کشوري که انيميشناش
را جوانان جلو ميبرن��د ،اينگون��ه رفتارها تنها
باعث س��رخوردگي و دلزدگي خواهد شد .جالب
اينجاس��ت که پيش از اين و در دورههاي پيشين
نيز کارگردانان انيميشن بر تواناييهاي توليدات
پويانمايي کشورمان در رقابت با فيلمهاي سينمايي
تأکيد کرده بودند ،اما هيچ وقت اين جرئت در ميان
برگزارکنندگان جشنواره وجود نداشته است که
حضور انيميشنها را به رسميت بشناسند.
محمد صادقي

فروش گيشهاي بليت
جشنواره فيلم فجر

 30درص�د از بليته�اي س�ينماهاي مردم�ي جش�نواره فيل�م فج�ر
از طري�ق ف�روش گيش�هاي در اختي�ار عالقهمن�دان ق�رار ميگي�رد.

ساله بتواند پاسخگوي خواستههاي مخاطب باشد .اين در واقع براي
من اصل قضيه است .بازيگر فيلم سينمايي «آژانس شيشهاي» در
خصوص تقليد در سينما و پرداختن به فيلمهاي مختلف با ژانرهاي
متفاوت عنوان کرد :در کل سينما به گونههاي سينمايي نياز دارد؛
چرا که اين نياز ،نياز مخاطب ماس��ت و نياز ش��خصي ما نيست .ما
سينما را شخصي نميسازيم .تا زماني که سينما را ميسازيم متعلق
به ماست ،اما بعدش قرار است به سمع و نظر بيننده برسد و آنها لذت
کافي را ببرند .فکر ميکنم دستاندرکاران سينما بايد ساخت انواع
ژانرهاي سينمايي را در دستور کار قرار دهند .چون نياز مخاطبان
ماست و نميتوانيم فقط به يک ژانر به خصوص بپردازيم .اميدوارم که
شرايط و بستر خوبي فراهم شود تا همه بتوانند اين کار را انجام دهند.
پرستويي در خاتمه تأكيد كرد :اميدوارم س��ينماي خوبي داشته
باشيم و بتوانيم پل ارتباطي بين سينما و مخاطب که مهمترين اصل
است و هميشه دغدغه ما بوده را برقرار کنيم .چون اگر اين اتفاق رخ
بدهد ،سينماي ما رشد چشمگيري خواهد کرد.

عالقهمندان به پيگيري فيلمهاي س��ي و چهارمين جش��نواره فيلم فجر ميتوانند
بليتهاي اين جشنواره را از گيشه سينماهاي مردمي تهيه کنند .مهدي شکريآذر،
مس��ئول پيشفروش بليتهاي جش��نواره فيلم فجر ،درباره اين موضوع ميگويد:
40درصد بليتها از طريق اينترنتي پيشفروش شده و  30درصد آنها هم به عوامل
فيلمها اختصاص پيدا کرده است .وي ادامه داد :عالقهمنداني که از پيشفروش بليتها
جاماندند ميتوانند از طريق گيش��ه ،بليتها را تهيه کنند زيرا  30درصد بليتهاي
جشنواره فيلم فجر به گيشهها اختصاص پيدا کرده است.
بليتهاي جشنواره فيلم فجر در دو بس��ته مجزا «سيمرغ يك» و «سيمرغ  »2تهيه
شده که هر کدام از آنها حاوي  11فيلم اس��ت .قيمت هر پک  11تايي نيز  110هزار
تومان قيمتگذاري شده است.
اما خبر ديگر درباره بليتهاي جشنواره فجر مربوط به سي و چهارمين جشنواره تئاتر
فجر است .طي روزهاي گذشته ،اخباري مبني بر انتشار بليتهاي تقلبي اين جشنواره
منتشر ش��ده بود که واکنش مدير روابط عمومي تئاتر فجر را در پي داشت .مصطفي
محمودي ميگويد :طبيعتاً بليتهاي تقلبي در هر جشنوارهاي وجود دارد و جشنواره
تئاتر نيز از اين مسئله مستثنا نيست ،اما بليتهاي تقلبي کپي يا درست شده به راحتي
قابل تشخيص بوده و موارد متعددي نيز کشف شده است.
وي تأکيد ميکند :تعداد بليتهاي مهمان به دليل مشکل نرم افزاري در يکي ،دو روز
اول به صورت دوبله صادر و اين مشکل برطرف شد و اين مسئله درخصوص بليتهاي
فروخته شده به مردم اساساً صدق نميکند .جشنواره تئاتر فجر در روز گذشته به کار
خود پايان داد ،اما جشنواره فيلم فجر تا  22بهمن ادامه خواهد داشت.

دلجويي از «آشغالهاي دوست داشتني»
و قهرمانسازي از يك دروغگوی بزرگ

مصطفي شاهكرمي

مراسم افتتاحي ه س�يوچهارمين دور ه جش�نوار ه فيلم
فجر در حالي يكشنبه ش�ب در تاالر وحدت برگزار شد
و به ش�وي «ما چقدر خوبيم» و دلجوي�ي و كادو دادن به
برخي سينماگران زيادهخواه تبديل ش�د كه بسياري از
حواشي غيرسينمايي عرصه سينما را آنها توليد كردهاند!

عصر روز يكش��نبه ( ۱۱بهمنماه) مراس��م افتتاحيه س��ي و
چهارمين جشنواره فيلم فجر به دبيري محمد حيدري در تاالر
وحدت برگزار شد ،ولي فيلمسازي چون ابراهيم حاتميکيا که
در اين دوره از جشنواره فيلم فجر با فيلم سينمايي «باديگارد»
در بخش سوداي سيمرغ حضور دارد ،در اين مراسم حاضر نشد،
همچنين بسياري از صاحبان آثار در اين دوره جشنواره از جمله
فيلمسازان انيميشن به مراسم دعوت نشده بودند .هرچند در
اين مراسم حواش��ي و اتفاقات متعددي وجود داشت كه براي
پرداختن به هر كدام از آنها به صورت بالقوه ميتوان يك گزارش
مفصل و مطول نوشت ،اما دو حاشيه مهم اين مراسم نسبت به
ديگر حواشي آن بيشتر قابل اعتنا و توجه است.
ازجملهبخشهايجنجاليمراسمافتتاحيهايندورهازجشنواره،
صحبتهاي محسن اميريوسفي بود .وي كه سابقه كارگرداني
چند اثر توقيفي از جمله فيلم «آشغالهاي دوستداشتني» را
كه محتواي آن در حمايت از فتنهگران فتنه س��ال 88و تالش
براي مظلومنمايي تام و تمام آشوبگران در مقابل ظلم و جفاي
حاكميت و نظام است ،در كارنامه س��ينمايياش دارد ،در اين
مراسم به عنوان مدعي و كسي كه در حق او و آثارش ظلم واقع
شده ،حرف ميزد!
اين كارگردان پرحاشيه تا به حال اغلب آثارش به دليل داشتن
تعارضات فاحش قانوني توقيف شده و اجازه اكران پيدا نكردهاند.
آثاري از جمله «آتشكار»« ،آشغالهاي دوست داشتني» و همين
فيلم «خواب تلخ» كه به بهانه ساخت و توليد «بهترين آنونس و
تيزر تبليغاتي» سيمرغ بلورين اين بخش از جشنواره فيلم فجر را
در گروه هنر و تجربه كسب كرد.
محس��ن امير يوس��في فيلم «خواب تلخ» را که امس��ال اکران
شد ،در سال  83ساخته بود و امسال به لطف تجاهل مسئوالن
وزارت ارشاد و سازمان س��ينمايي اکران گرفت؛ لطفی که از سر
اتفاق فقط و فقط هم شامل فيلمها و سينماگراني ميشود كه با
نظام و حاكميت زاويه دارند و باز هم به صورت كام ً
ال خودجوش
و تصادفي اين جذب حداكثري و مخالف نوازي مسئوالن وزارت
ارشاد به هيچ وجه شامل حال سينماگران منتقد دولت يازدهم و
آثارشان نشده و نميشود!
وی سه سال پيش نيز فيلم «آشغالهاي دوستداشتني» را كه

اتفاقاً در مسير جهانبيني و تفكراتش بود ،ساخت .این فیلم به
دليل حمايت آشكار از فتنهگران و آشوبگران سال  88كه مورد
حمايت متخاصمترين و غدارترين دشمنان ميهن و كشورمان
بودند و همچنين نش��اندن نظام و حاكميت مقدس اس�لامي
كش��ورمان در جايگاه و صندلي ظالم و متهم ،توقيف ش��د و از
ورود آن به جشنواره فيلم فجر جلوگيري به عمل آمد .كارگردان
«آشغالهاي دوست داشتني» طي سه سال گذشته تمام تالشش
را با مساعدت برخي رسانههاي همفكر و همپالگياش براي فشار
به مسئوالن وزارت ارشاد و راه دادن اين اثر در جشنواره فجر يا اخذ
مجوز اكران و نمايش آن به كار گرفت ،اما توفيقي به دست نياورد.
از آنجايي كه مسئوالن كنوني وزارت ارشاد و سازمان سينمايي
تحت هيچ شرايطي نميتوانستند به اثري موهن عليه نظام مجوز
اكران و نمايش بدهند شايد به منظور جبران مافات و دلجويي
كردن از اين س��ينماگر كه اتفاقاً حمايت طيف شبهروش��نفكر
و مرعوب غرب را در بدنه س��ينماي كش��ور و همچنين برخي
رسانههاي همفكر اين جريان كه به نوعي نقش بوق تبليغاتي را
ايفا ميكنند ،پشت سر خود داشت ،سعي كردند ضرر و زيان وي
را به نوعي برايش جبران كنند .اولين اقدام در اين مسير بخشيدن
و هبه يك ميليارد تومان وام بالعوضي بود كه اين فيلمساز براي
ساخت «آشغالهاي دوستداشتني» از بنياد فارابي گرفت .به نظر
ميرسد حركت بعدي حمايتي از اين فيلمساز حاشيهآفرين براي
جبران مافات ،اهداي جايزه سيمرغ بلورين بهترين آنونس و تيزر
جشنواره فجر انقالب براي ساخت تيزر فيلم «خواب تلخ» بود.
طرفه اينكه به دليل محتواي ضدارزشي و اخالقي اين فيلم ،هيچ
وقت آنونس و تيزرهاي آن از تلويزيون پخش نشد! اينكه هيئت
داوران بر چه اساسي جايزه بهترين تيزر و آنونس را به فيلمي كه
هرگز تيزرش پخش نشده ،اهدا كردهاند ،سؤالي است كه اين افراد
بايد پاسخگوي آن باشند.
دومين حاش��يه مراسم افتتاحيه يكشنبه ش��ب ،دلجويي و
قهرمانس��ازي از فاطمه معتمدآريا به بهان��ه آنچه برخورد و
توهين مردم كاشان به وي اعالم ش��د ،بود .هرچند از شخص
وزير ارشاد و رئيس سازمان سينمايي تا برخي بازيگران سينما و
تلويزيون سعي كردند چشمشان را روي واقعيت اتفاقات كاشان
ببندند و حتي قيد «تروريستي» بودن به آن حادثه ببندند ،اما
واقعيت اين دروغ فاطمه معتمد آريا از آنجايي معلوم ميشود
كه از شيشه شكسته ماشين حامل وي و حمله تندروها به آنها
حتي يك فريم عكس و فيلم منتشر نكردند .شايد معتمدآريا و
همراهانش دوربين و موبايل نداشتند يا شايد نخواستهاند از آن
تصاوير دلخراش و حزن آفرين عكس و فيلمي بگيرند و منتشر
كنند! شايد هم دروغ گفتهاند!

پخش مستند «آشناي دور» از شبکه افق سيما

آشنايي با مرد کنيايي که نام فرزندانش را خميني و خامنهاي گذاشت
هادي عسگري

با اعلام ويژهبرنامههاي ش�بکه افق س�يما به مناس�بت
فرارس�يدن دهه مبارک فجر ،نام مس�تند «آش�ناي دور»
درباره ارادت مردم کنيا به انقالب اسلامي و مردمي که نام
فرزندانشان را بر اساس نام بزرگان انقالب اسالمي انتخاب
کردهاند ،در فهرست پخش اين ش�بکه به چشم ميخورد.

شبکه افق مانند ديگر شبکههاي تلويزيوني سيما ويژهبرنامههايي
را براي دهه مبارک فجر در نظر گرفته است .طبق اعالم اين شبکه،
در ايام دهه فجر اين ويژهبرنامهها به روي آنتن خواهند رفت .يکي
از مستندهايي که در کنداکتور تهيه شده توسط شبکه افق سيما
ديده ميشود« ،آشناي دور» نام دارد .اين مستند به کارگرداني
مجيد عزيزي در قاره آفريقا و کشور کنيا ساخته شده است؛ جايي
که يک معلم قرآن شيعه ،انقالب اسالمي را عاشقانه دوست دارد.
اين فرد که عمر عبداهلل نام دارد ،بعد از ازدواج تصميم ميگيرد براي
نشان دادن عالقهاش به انقالب اسالمي نام فرزندانش را براساس نام
بزرگان انقالب انتخاب کند .مي��زان ارادت او به انقالب و بنيانگذار
کبير آن به حدي است که نام يکي از فرزندانش را روحاهلل خميني
گذاشته است؛ عبداهلل ديگر فرزندان خود را هم به نام شخصيتهاي
ديگر انقالب همچون علي خامنهاي ،مرتضي مطهري و حس��ين
بهش��تي نامگذاري کرده است .در مجموعه مس��تند «قصههاي
انقالب» کاري از مهدي شاهمحمدي که به شيوه گرافيکي تدوين
شده ،در هر قسمت شاهد پرداختن به يکي از مقاطع حساس انقالب
خواهيم بود؛ از جمله اين موضوعات ميتوان به قيام خونين  19دي
مردم قم در سال  ،1357قيام مردم تبريز در چهلم شهداي قم ،فرار

چندين باره شاه از کشور و همچنين وضعيت ارتش ايران در دوران
پهلوي اشاره کرد« .بسته  »57هم عنوان مستند ديگري است كه
به سفارش گروه تلويزيوني بسيج صداوسيما توليد شده و به تهيه
پيشنويس قانون اساس��ي ايران و تثبيت آن ميپ��ردازد .تصاوير
آرشيوي و مصاحبه با صادق طباطبايي ،حجتاالسالم ناطقنوري،
محسن رفيقدوست و حجتاالسالم محمود دعايي بخشهايي از
اين مستند را شامل ميشود .مهرداد غفارزاده تهيهکننده و شهرام
ميالني معتمد کارگردان «بسته  »57هستند« .قابهاي ماندگار»
هم عنوان مجموعه مستندي  29قسمتي در مورد انقالب اسالمي
و دفاع مقدس است؛ در هر قسمت از اين مس��تند ،شاهد روايتي
خواهيم بود که بر مبناي يک عکس شکل ميگيرد .اين مجموعه
نگاهي دارد به عکسهاي ماندگار عکاسان هشت سال دفاع مقدس.
در اين مستند عکاسان نام آشناي اين عرصه با انتخاب يک عکس
از ميان صدها عکس ديگر خود ،با محوريت دفاع ،ايثار و شهادت،
درباره چگونگي به ثبت رساندن آن سخن ميگويند.

