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   محمد صادق عابدينی
موضوع زن�ان قهرم�ان و موفق ك�ه همواره 
با حج�اب اس�امي در عرصه ه�اي مختلف 
مي درخشند سوژه اي نيست كه سينماي ايران 
رغبتي براي پرداختن به آن نشان داده باشد. 
س��ینما به طور قطع يكي از عوامل تأثیرگذار در 
موضوع حجاب مؤثر محسوب مي شود اما تأثیر آن 
را بايد در كنار عواملي چون شبكه هاي ماهواره اي، 
فضاي مجازي و تولیدات تلويزيوني نیز جست وجو 
كرد. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي سینما 
را عامل تش��ديد بدپوشش��ي در زنان دانس��ته و 
تولیدات س��ینمايي در زمینه حجاب و پوشش را 
آسیب زا دانس��ته اس��ت. »جوان« در گفت و گو با 

كارشناسان، به بررسي اين مسئله مي پردازد. 
رويكرد غالب سینماي ايران، سینماي اجتماعي 
و رئالیستي اس��ت كه عالقه خاصي در به تصوير 
كش��یدن نقاط منفي جامعه به ويژه جامعه زنان 
دارد. توجیه اكثر كارگردانان در نشان دادن نقاط 
منفي اين است كه سینما آينه اي از جامعه است و 

گويي قرار نیست جامعه بازتابي از سینما باشد. 
با توجه به گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اس��المي، نق��ش س��ینما در افزايش 
بدحجابي را مي توان در نگاهي كه بدنه س��ینما 
به حجاب دارند و آن را در آثار سینمايي بازتاب 
مي دهند، جس��ت وجو كرد. سینماي ايران تنها 
بخشي از زنان را مورد توجه قرار مي دهد كه غالباً 
بدپوشش، مجزا از خانواده يا بدخانواده اند. زنان 
محجبه در س��ینماي ايران غالب��اً در نقش هاي 
منفي ديده شده و برعكس »شل حجاب« ها نقش 
زنان قهرمان را بازي مي كنند. شايد مثال واضح 
براي اين گونه از سینما، اثري مانند »عرق سرد« 
باشد كه در آن زني ورزش��كار كه با خانواده اش 
مشكالت اساسي دارد و البته شل حجاب است، 
در نقش قهرمان ظاهر ش��ده و در مقابل زني كه 
حجاب معیار جامعه و فرهنگ اسالمي را رعايت 
كرده، در نقش منفي ظاهر شده و در بیننده ايجاد 
تنفر مي كند. فیلمس��از به ج��اي موفقیت هاي 
پي در پي و پرش��مار دختران فوتبالیس��ت كه با 
حجاب اسالمي به دست آمده در اين فیلم ترجیح 

داده به موضوعي كاماًل فرعي بپردازد. 
   سينما اعتقادي به پوشش اسامي ندارد

دكتر محمدصادق كوش��كي، پژوهشگر و استاد 
دانش��گاه در گفت وگو ب��ا »جوان« ب��ه تأثیرات 
اجتماعي سینما اشاره مي كند و مي گويد: سینما 
در عرصه ه��اي مختلف از س��بك زندگي گرفته 

تا رفتارشناسي، پوش��ش و حتي طرز تفكر افراد 
تأثیرگذار اس��ت. كوش��كي ادامه مي دهد: تأثیر 
سینما وقتي به سمت ستاره سازي و تبديل عوامل 
سینما به الگو هاي جامعه حركت مي كند بیش از 
پیش نیز مي شود. وي اعتقاد دارد بخشي از جامعه 
پوششي دارند كه در چارچوب قوانین كشور درباره 
پوشش و لباس قرار نمي گیرند، اين گروه تأثیراتي 
از بیرون مي پذيرن��د كه قاعدتاً س��ینما نیز يكي 
از عوامل تأثیرگذار اس��ت اما تأثیرگذاري سینما 
را باي��د در كنار عوامل ديگري مانند ش��بكه هاي 
ماهواره اي، تولیدات صداوسیما و فضاي مجازي، 
سنجید و نمي توان به صورت تفكیك شده تأثیر 
آن را سنجید. كوش��كي مي گويد: نكته مهم اين 
است كه بس��یاري از عوامل س��ینما اعتقادي به 
پوشش اسالمي ندارند يا اگر هم دارند حداقل عامل 
به آن اعتقاد نیس��تند. فضاي حاكم بر سینماي 
ايران نیز فضاي بي اعتنايي به پوش��ش اس��المي 
اسالمي و حجاب اس��ت و بي اعتنايي به شرع در 
سینما ديده مي شود. اين پژوهشگر تأكید مي كند: 
رعايت حداقل هاي حجاب در سینما نیز به خاطر 
نظارت هاست وگرنه تصاوير منتشر شده از پشت 
صحنه ي��ا روي صحنه و در فیلم ها نش��ان دهنده 

بي اعتقادي به اين موضوع است. 
   ادعاي رئاليسم تهمتي به جامعه ايران است

محمدصادق كوش��كي در پاس��خ به اين ادعا كه 
سینماي ايران گرايشات افراطي رئالیستي دارد و 
براي همین اگر بدحجابي را نشان مي دهد، همان 
چیزي است كه در جامعه است، تصريح مي كند: 
آنچه به عنوان س��ینماي واقع گرا مطرح اس��ت، 
تهمتي بیش نیست. هم اكنون واقعیت هاي زيادي 
در جامعه ما وجود دارد كه هیچ جايگاهي در سینما 
ندارند. اگر سینما واقع گرا و آينه جامعه است پس 
چرا ما در سینما از صدها هزار بانوي محجبه اي كه 
به نماز جمعه مي روند، در راهپیمايي ها ش��ركت 
مي كنند، پژوهش��گر هس��تند و با حفظ حجاب 
اسالمي كار علمي مي كنند و صدها مقاله علمي 

منتش��ر كرده اند يا در اردوهاي جهادي ش��ركت 
مي كنند يا پزشك هستند و در عین رعايت حجاب 

فرهیخته اند، سهمي مشاهده نمي كنیم؟!
وي ادامه مي دهد: بايد اين سؤال را پرسید كه در 
س��ینمايي كه مدعي رئالیس��تي بودن است چرا 
هیچ س��همي براي خانواده هاي ش��هداي مدافع 
حرم در نظر گرفته نمي شود؟  كوشكي با تأكید بر 
اينكه ادعاي واقع گرايي دروغ بزرگ سینماست، 
مي گويد: كس��اني كه اين دروغ را بیان مي كنند، 
تالش دارن��د منويات ذهن��ي خود را ب��ه عنوان 
واقعیت جامعه جا بزنند. اين اس��تاد دانشگاه در 
ادامه مي گويد: آينه بودن جامعه به معناي آن است 
كه در كنار نشان دادن زنان بدحجاب يا شل حجاب 
زنان محجبه نیز نش��ان داده شوند، اما حضور زن 
محجبه در سینماي ايران تقلیل پیدا كرده به زن 
پلیس خشن يا مربي پرورشگاه يا زنان سالخورده 
نادان! ما هیچ نشانه اي از زن محجبه نوآور، خالق 
و مصلح اجتماعي در سینما نمي بینیم. كوشكي با 
اشاره به ساخت فیلم »شیار143« درباره زندگي 
يك مادر شهید، مي گويد: اين فیلم را مي توان جزو 
آثار انگشت شمار سینمايي دانست كه در آن يك 
زن قهرمان محجبه مي بینیم. زني كه يك رزمنده 
و شهید را تربیت كرده است، ولي اين فیلم تنها يك 

نمونه است و تكرار نمي شود. 
   س�ينمايي كه در جيب هاست، تأثيرش 

بيشتر است
دكت��ر داور ش��یخاوندي، جامعه ش��ناس نیز در 
گفت وگو با »ج��وان« درباره تأثی��رات اجتماعي 
سینما، مي گويد: سینما مانند هر پديده اجتماعي 
چند بع��د دارد. وقتي درباره تأثی��رات اجتماعي 
سینما مثاًل در بحث حجاب صحبت مي كنیم بايد 

مشخص كنیم كه كدام سینماست. 
شیخاوندي مي گويد: هم اكنون در جیب همه مردم 
به واسطه وجود گوشي هوشمند، سینمايي وجود 
دارد كه در آن انواع فیلم هاي خارجي است. بیننده 
عالوه بر س��ینماي دولتي، تحت تأثیر س��ینماي 
خارجي اس��ت و الزاماً آنچه سینماي ايران به وي 

ارائه مي دهد بر مخاطب تأثیر قاطعي ندارد. 
اين جامعه ش��ناس با تأكید بر اينك��ه در موضوع 
حجاب، ابتدا خانواده بعد نظام آموزشي و در مرحله 
سوم رسانه تأثیرگذار اس��ت، مي گويد: سینما در 
بهترين حالت در رتبه س��وم تأثیرگذاري است و 
بسیاري از افراد بدحجاب، نسبت به حجاب اسالمي 
باور ندارند و حتي آموزش هاي رسمي درباره الزام 
به حجاب در آنها واكنش هاي منفي و تالش براي 
رفتار خالف آن را ايجاد مي كند. دكتر شیخاوندي 
تصريح مي كند: در بحث فرهنگ سازي حجاب بايد 
جلوي انقطاع نسل ها گرفته شود. هم اكنون شاهد 
آن هس��تیم كه در بعضي از خانواده ها، نسل هاي 
قديمي به حجاب معتقدند اما نتوانس��ته اند اين 

اعتقاد را به نسل جديد منتقل كنند. 
با توج��ه به اظه��ارت دو كارش��ناس، مي توان به 
اي��ن جمع بندي رس��ید كه س��ینما عامل اصلي 
تش��ديدكننده بدحجابي در جامعه نیس��ت، اما 
قاعدتاً س��هم قابل توجهي در اين موضوع دارد و 
متعاقب آن نتوانسته در فرهنگ سازي حجاب نیز 
مؤثر باشد. اعتقادات كمرنگ بدنه سینما به مسئله 
حجاب تنها يكي از ريشه هاي اين وضعیت است و 
ضعف مديران نیز بي ترديد در اين وضعیت عاملي 

تعیین كننده قلمداد مي شود.

بسياري از عوامل سينما اعتقادي به 
پوشش اسالمي ندارند يا اگر هم دارند 
حداقل عامل به آن اعتقاد نيس��تند. 
فضاي حاك��م بر س��ينماي ايران نيز 
فضاي بي اعتنايي به پوشش اسالمي 
اسالمي و حجاب اس��ت و بي اعتنايي 
ب��ه ش��رع در س��ينما ديده مي ش��ود

گفت وگوي »جوان« با كارشناسان در مورد گزارش مركز پژوهش ها درباره تأثير سينما بر حجاب

موفقيتزِنباحجاب



سوژهموردعالقهسينمايايراننيست!

     فرزين ماندگار
داوران  هيئ�ت  مي�ان  در  بازيگ�ر  ي�ك  حض�ور 
س�ينما  خان�ه  ب�راي  آنق�در  غرب�ي  جش�نواره اي 
اهمي�ت دارد ك�ه ب�راي آن پي�ام منتش�ر مي كن�د. 
خانه س��ینما حضور فاطمه معتمد آريا در می��ان هیئت داوران 
جشنواره اي غربي را يك موفقیت براي سینماي ايران محسوب 
می كند و علي القاعده وقتي اينطور باشد براي آن پیام تبريك هم 
صادر مي كند. توجیه اين ش��وق و ذوق همیشگي هم مبتني بر 
همان تئوري »ديده شديم« است كه هرگونه نمود بین المللي را كه 
خط و ربطي به سینماي ايران داشته باشد موفقیت قلمداد مي كند، 
حتي اگر بازيگر زن سینماي ايران بالتشبیه تصاوير لخت مادرزاد از 
خود در فضاي مجازي منتشر كند هم چون ابعاد رسانه اي در سطح 
جهاني داشته مايه مباهات برخي مي شود، البته كه در مثل مناقشه 
نیست اما ذوق زدگي از هر نوع ديده شدني هم خیلي معقول به نظر 
نمي رسد. واقع مطلب اين است كه با حلوا حلوا كردن دهان مديران 
خانه سینما شیرين مي شود و مدام از هر حضور بین المللي به خود 
مي بالند و اين بالیدن ها وقتي زياد و بي رويه شود به افراط كشیده 
مي شود. سخن بر سر اين نیست كه حضور فاطمه معتمدآريا در 
میان هیئت داوران جشنواره ونیز امري نكوهیده است. سخن بر 
سر اين اس��ت كه اين موضوع جز همان ارضاي عقده ديده شدن 
برخي در مجام��ع بین المللي چه آورده اي براي س��ینماي ايران 
دارد؟ اهمیت اين اتفاق در حدي اس��ت كه مديران خانه سینما 
براي مثال به طور خصوصي به خانم بازيگر تبريك بگويند نه اينكه 
به آن صورتي رس��مي بدهند. تا زماني كه براي اهالي س��ینماي 

ايران جشنواره ها اصالت دارند نمي توان به رشد اين هنر در كشور 
امیدوار بود. وقتي سینماي ايران در وضعیتي قرار دارد كه بخش 
قابل توجهي از اهالي سینما با انواع مشكالت معیشتي و مالي دست 
و پنجه نرم مي كند و سینما به لحاظ كیفیت در وضعیتي قرار دارد 
كه صرفاً آثار نازل كمدي گیش��ه ها را تصرف كرده اند و سینما به 
لحاظ تقويت اخالق، هنر و فرهنگ در وضعیت مطلوبي به س��ر 
نمي برد، حضور يك بازيگر در میان هیئت داوران جش��نواره اي 

غربي دلخوش كنك معقولي نیست. 
 ذوق زدگي خانه سینما از حضور فاطمه معتمدآريا در میان هیئت 
داوران جشنواره ونیز مثل اين مي ماند كه براي پرت كردن حواس 
يك كودك از واقعیت تلخ بیروني شكالتي به او بدهید تا دقايقي 
دلخوش به آن باشد. جشنواره هاي خارجي صرفاً مي توانند براي 
اش��خاصي كه در اين رويدادها جايزه مي گیرند و نزديكانش��ان 
خوشحال كننده باشند نه براي سینماي ايران چراكه آورده اي جز 

همان »تئوري ديده شديم« براي سینما و ملت در برندارند. 

وقتي مديران خانه سينما به خود مي بالند!
خانه سينما براي حضور يك بازيگر در جشنواره اي غربي پيام تبريك داد

 امريكا »رومانوف ها« را در نوبت پخش دارد
ما با خنده درماني خوشيم

  مصطفي شاه كرمي
در حال�ي ك�ه صنع�ت سريال س�ازي امري�كا در 
ادام�ه سلس�له موفقيت هايش در س�اخت مضامي�ن 
تولي�د  جهان�ي  مخاط�ب  ج�ذب  و  اس�تراتژيك 
رومانوف ه�ا را در نوب�ت پخ�ش دارد، سريال س�ازي 
در اي�ران همچن�ان خندان�دن و صرفًا س�رگرم كردن 
مخاط�ب را ه�دف اصل�ي خ�ود تعري�ف كرده اس�ت. 
امريكايي ها در تازه ترين رويكردشان در سريال سازي سراغ 
خانواده سلطنتي »رومانوف ها« رفته اند. رومانوف ها آخرين 
خانواده سلطنتي روسیه تزاري بودند كه توسط بلشويك هاي 
انقالبي سرنگون شدند. اين سريال را بايد نوعي اداي دين به 

سلطنت قلمداد كرد و البته تقبیح انقالبیگري. 
رومانوف ها از سوي س��ايت آمازون ساخته شده است. خبر 
ساخت و تولید اين سريال در حالي است كه قطعاً مؤلفه هاي 
مورد نظر سازندگان و سرمايه گذاران پیدا و پنهانش در آن 
گنجانده شده اس��ت. با توجه به رويكرد سیاسي و فرهنگي 
سازندگان اين س��ريال با درونمايه داس��تان هايي در مورد 
خانواده هايي در سراسر جهان كه هر كدام خود را از نوادگان 
خاندان رومانوف، خاندان سلطنتي روسیه مي دانند، اين اثر 
احتماالً به طرح مباحثي خواهد پرداخت كه اس��تراتژي و 

راهبرد كالن سیاستمداران اياالت متحده را در بر بگیرد. 
تجربه تولید و پخش سريال هايي با سابقه نمايش چندين ساله 
در برخي كشورها به جهت درآمدزايي مورد توجه كمپاني هاي 
فیلمسازي و اقتصادي دنیا قرار گرفته است. هر چند ممكن 
بود قبل تر و در يك نگاه كلي اصالت سرمايه و سود كه جزو 
بنیان هاي تفكر لیبرالي اس��ت در مس��یر تولید سريال هاي 
تلويزيوني و اينترنتي برجس��ته تر از وجوه ديگر ديده ش��ود 
اما امروزه سريال سازي در كنار فیلمسازي به كمك پیشبرد 
اهداف سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و... قدرت هاي بزرگ دنیا 
كه مي خواهند آن را به عنوان يك هژمون و ساختن تصوير 
يك ابرقدرت شكس��ت ناپذير و غیرقابل اضمحالل به اذهان 

مخاطبان جهاني آثار شان، القا كنند. 
در روزگاري كه تولید س��ريال هاي بلند و دنباله دار در دنیا 
به يك عرف معمول تبديل شده اين كار در كشور ما تقريباً 
يك سابقه 25 س��اله دارد كه برخالف اين ربع قرن فعالیت 
هنوز نتوانسته حركتي رو به جلو در حوزه محتوايي يا جذب 

مخاطب داخلي داشته باشد. 
سريال هاي تلويزيوني دنباله دار تالش دارند جاي خود را در 
میان خانه هاي مردم باز كنند. اين مهم چندان اهمیت پیدا 
كرده است كه در برخي از كشورها زيرمجموعه هاي اقتصادي 

و درآمد زايي حتي در جذب توريس��م نیز ورود كرده اند. با 
توجه به تغییر ذائقه و س��لیقه مخاطب كه از سمت سینما 
در حال چرخش به س��وي تلويزيون و س��ريال هاي جذاب 
شبكه هاي اينترنتي است، حتي مي توان به اين نتیجه قطعي 
رسید كه گرايش مردم جهان به نس��بت گذشته، كم كم از 
سمت و سوي سینما و تئاتر به سمت سريال در حال كشیده 
شدن اس��ت. امروزه بحث اقتصادي و درآمدزايي به عنوان 
يك وجه قابل اعتنا مورد توجه بس��یاري از كشورهاي دنیا 

قرار گرفته است. 
بر مبناي گزارش��ي كه در رس��انه هاي خارجي ب��ا رويكرد 
وضعیت سريال س��ازي در دنیا منتشر ش��د، آمده است: در 
سال گذشته میالدي بیش از 500 سريال تلويزيوني از طريق 
شبكه هاي ماهواره اي و سرويس هاي استريمینگ اينترنتي 
پخش ش��د كه در اين میان برخي بیش از ديگران به چشم 
آمدند. سال 2017 سال بسیار خوبي براي تلويزيون بود اما 
سال 2018 مي تواند از آن نیز بهتر باشد و خبرها حاكي از آن 

است كه همینطور خواهد بود. 
حال در اين روزگار كه سینما و سريال سازي در حال رقابت 
با ديگر اقدام��ات و كاره��اي درآم��دزا و ثروت آفرين مثل 
شركت هاي نفتي و صنعتي است، نقش تقريباً هیچ كشورمان 
با اين همه داستان، سوژه، قهرمان و... حتي در سطح منطقه 
و كشور خودمان ضايعه اي جانسوز است. سینماي نمايش 
خانگي، س��ینما و تلويزيون ما بعد از گذش��ت 40 س��ال از 
پیروزي انقالب اس��المي هنوز نتوانسته اند يك اثر باقابلیت 
ارائه جهاني كه بتواند اهداف، آرمان ها، استراتژي و راهبرد 
مردمي ترين انقالب جهان را بدون حقنه كردن بر مخاطب، 
منعكس كند، تولید كنند. اين يك گسس��ت استراتژيك و 
رنج مضاعف است كه برخالف همه مدعاها و ادا و اطوارهاي 
شبه روشنفكري در تولید يك اثر در تراز انقالب اسالمي و با 
قابلیت نمايش در ش��بكه هاي تلويزيوني و اينترنتي حرفي 

براي گفتن نداريم.

مستندي كه از اختال رواني احتمالی 
آگاه تان مي كند! 

»روان س�فيد« مجموع�ه مس�تند پن�ج قس�متي ب�ا 
موض�وع اختاالت رواني اس�ت ك�ه تاش دارد ب�ا نزديك 
ش�دن ب�ه بيماري ه�اي روان�ي از آنه�ا »انگ زداي�ي« 
كن�د و جامع�ه را در قب�ال پذي�رش آن آم�اده نماي�د. 
به گزارش روابط عمومي خانه مس��تند انقالب اس��المي، اين 
مستند سريالي كه در فاز اول خود سراغ بیماري هاي وسواس، 
اضطراب، اختالل دوقطبي و... رفته اس��ت، نشانه هاي هر يك 
از آنها را به ص��ورت كاربردي به تصوير كش��یده و در گفت وگو 
با روانپزشكان و روانشناسان تأثیرات و تبعات آن را مورد بحث 
قرار داده اس��ت. روان س��فید تالش دارد به مردم جامعه ايران 
نشان دهد بیماري رواني همانند ساير بیماري ها مي تواند در هر 
يك از افراد جامعه به وجود آيد و در صورت آگاهي از بیماري، 

قابل درمان است. 
با توجه به شرايط جامعه امروز و درصد ابتال به اختالالت رواني 
كه به گفته رئیس سازمان بهزيستي كشور به باالي 34درصد 
مي رسد، اهمیت ساخت چنین مستند هايي ضرورت مي يابد. 
مجموعه مستند روان س��فید به كارگرداني عطیه عطار زاده و 
كارگرداني حسام اس��المي در فاز نخست در پنج قسمت آماده 
شده است و فاز دوم آن كه به پنج اختالل رواني ديگر مي پردازد 

در آينده نزديك تهیه و تولید مي شود. 
.............................................................................

 روايت ژيا اميرشاهي 
از عاقه برخي مجري ها به حاشيه

ژيا اميرشاهي درباره جايگاه مجريان در تلويزيون مي گويد: 
تصور مي كنم حاش�يه براي بعضي از مجري ها جذاب است؛ 
چيزي كه س�ازمان صداوس�يما به دنبال آن نيست و باعث 
مي شود يك عده كم كار يا پركار شوند، البته اين مورد جداي 
از مسائل سياسي است كه ممكن است هر كسي داشته باشد. 
اين مجري قديمي صداوس��یما ك��ه اجراي برنام��ه »به خانه 
برمي گردي��م« را سال هاس��ت برعه��ده دارد، در گفت وگويي 
با ايس��نا درباره وضعیت مجريان تلويزي��ون و ممنوع الكاري 
برخي از آنها، اظهار كرد: س��ازمان صداوس��یما مثل هر ارگان 
ديگري يكس��ري قوانین دارد و به نظرم تالش مي كند از همه 
نیروهاي خود اس��تفاده كند، البته ش��ايد برخ��ي از مجريان 
خودشان نمي خواهند با صداوس��یما همكاري كنند كه بحث 

ديگري است. 
به طور كلي تصور مي كنم بعضي از افراد اهل حاشیه هستند و 
حاشیه برايشان جذاب است. در صدا و سیما نیز مثل هر ارگان 
ديگري يكس��ري قوانین بايد رعايت ش��ود. من كه بیش از 20 
سال است كار مي كنم، اگر يك مقدار از بعضي از قوانین تخطي 
كنم، به من گوشزد مي ش��ود. مي خواهم بگويم من هم بايد با 
قوانین صداوسیما سازگار باشم وگرنه طبیعتاً آن امنیت شغلي 

از دست مي رود. 
.............................................................................

مراسم بزرگداشت مرتضي آخوندي 
برگزار شد 

مراس�م بزرگداش�ت مرتض�ي آخون�دي مدير انتش�ارات 
دارالكت�ب اس�اميه به پاس ۷۰س�ال مجاه�دت فرهنگي 
با حض�ور جمع زي�ادي از مقامات و مس�ئوالن كش�وري و 
همچني�ن ناش�ران و اصح�اب فرهن�گ برگ�زار ش�د. 
در ابتداي اين برنامه نیكنام حسیني پور مديرعامل مؤسسه خانه 
كتاب كه میزباني اين نشست را برعهده داشت با اشاره به تقارن 
امسال با چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، انتشار كتاب 
كارنامه نشر بعد از انقالب اسالمي و عرضه آن در نمايشگاه امسال 
كتاب تهران را از جمله اقدامات مؤسسه متبوعتش در راستاي 

گرامیداشت اين مناسبت عنوان كرد. 
حس��یني پور با اش��اره به تالش خاندان آخوندي و پدر محروم 
مرتضي آخون��دي براي ايجاد ي��ك بنگاه نش��ر در دوره قبل از 
انقالب با هدف ترويج عقايد و تفكرات اس��المي در دوره اي كه 
افكار ماركسیس��تي و الحادي در كشور ريشه دوانده بود، گفت: 
به همت بزرگاني مانند مرتضي آخوندي، تراث شیعه در كشور 
و حتي كش��ورهاي همجوار در حاشیه خلیج فارس توسعه پیدا 
كرد. به گفته اين مقام مسئول، همچنین با كمك امثال آخوندي، 
بسیاري از جوانان ايراني قبل از انقالب با مباني اسالمي بیش از 

پیش آشنا شدند. 
مديرعامل خانه كتاب با اشاره به تأكیدات امام راحل در حوزه 
مطالعه و همچنین فرمايش��ات مقام معظم رهبري در رابطه با 
مسئله مهم كتابخواني بر لزوم انجام فعالیت هاي جدي تر با هدف 
ترويج كتابخواني در كش��ور تأكید كرد و تجلیل از چهره هايي 
مانند مرتضي آخوندي و جمع ديگري از ناشران پیشكسوت را از 

جمله اقدامات مؤسسه متبوعش در اين راستا برشمرد. 
به گفته حس��یني پور، انتشارات دارالكتب اس��المیه از سال 
1317 تاكنون ب��ا مديريت مرتضي آخون��دي بیش از 2هزار 
عنوان كتاب منتشر كرده اس��ت كه غالب آنها در حوزه كتب 

ديني و اسالمي بوده اند.

حكمت 29

هنگامی كه تو زندگی را پشت 

س�ر می گذارى و م�رگ به تو 

روى م�ی آورد، پس دي�دار با 

مرگ چه زود خواهد بود.

 دبير جشنواره ونيز :  سهم خواهي حضور زنان 
توهين به اين قشر است

دبي�ر جش�نواره  فيل�م »وني�ز« مي گويد ك�ه اگر قرار باش�د 
تنه�ا ب�ر اس�اس ن�گاه جنس�يتي ب�ه انتخ�اب فيلم ه�اي 
جش�نواره دس�ت بزن�د، ترجي�ح مي ده�د ش�غل خ�ود را 
تغيي�ر ده�د و اي�ن مس�ئله را توهي�ن ب�ه زن�ان مي دان�د. 
در حالي كه از يك سو رسوايي هاي جنسي علیه زنان سرشناس در 
هالیوود و ديگر مراكز فرهنگي و حتي سیاسي و اجتماعي غرب طي 
يكي دو سال اخیر به يك بحران و جنجال بزرگ تبديل شده است 
و از س��وي ديگر فمنیست ها س��عي كردند از اين آب گل آلود براي 
خود ماهي بگیرند و مبارزات زنان را به انحراف بكشانند، حاال خبر 
مي رسد كه مدير جشنواره فیلم ونیز در برابر برخي انتقادها درباره 
قابل توجه نبودن حضور سینماگران زن در اين رويداد مواضع محكم 
و نسبتاً منطقي اتخاذ كرده است. فمنیست ها همواره در بوق برابري 
جنسیتي مي دمند و معتقدند بدون توجه به تفاوت ها بايد همه چیز 
به طور مساوي میان جامعه زنان و مردان تقسیم شود و به نوعي به 
دنبال سهم خواهي هستند. جشنواره فیلم »ونیز« سال گذشته به 

س��بب انتخاب تنها يك فیلم از كارگردانان زن در میان آثار بخش 
رقابتي مورد انتقادهاي فراواني قرار گرفت و در حالي كه بس��یاري 
انتظار داشتند امسال تعداد س��اخته هاي سینماگران زن در بخش 

اصلي جشنواره افزايش يابد، اتفاق سال گذشته مجدداً تكرار شد. 
اما »آلبرتو باربارا« دبیر جشنواره »ونیز« همچنان بر سر اصول خود 
باقي  مانده است و تأكید مي كند اين وظیفه جشنواره ونیز نیست كه 
جو حاكم در صنعت سینماي جهان را تغییر دهد. »باربارا« پس از 
اعالم فیلم هاي حاضر در بخش هاي مختلف هفتادوپنجمین جشنواره 
فیلم ونیز گفت: از ديدگاه من اضافه كردن يك فیلم ديگر به بخش 
رقابتي تنها به دلیل اينكه كارگردانش زن است براي آن كارگردان 
بسیار اهانت آمیز است. دبیر جشنواره ونیز همچنین گفت: »امسال 
1500 فیلم ارسالي به جش��نواره را تماشا كردم كه حدود يك سوم 
از آنها از كارگردانان زن بود. پیش از اين بارها گفته ام كه بهترين راه 
براي تماشاي فیلم، ديدن آن بدون اطالع از فهرست عوامل آن است. 
نمي خواهم تحت تأثیر كارگردان آن قرار بگیرم و برايم مهم نیست كه 
كارگردان اثر زن است يا مرد. شغل من اين است كه تعیین كنم اين 

فیلم خوب است يا نه و اين فیلم بهتر است يا ديگري.« 
وي خاطرنشان كرد: زماني كه يك فیلم اول را تماشا مي كنیم 
كیفیت فیلم را لحاظ مي كنیم و اينكه فیلم خوبي باش��د و مهم 
نیست كارگردان آن زن يا مرد باش��د، البته كه از حضور بیشتر 
زنان در ونیز خوشحال مي ش��وم اما اين موضوع به من بستگي 
ندارد. مشكل اين است كه هنوز تعصبات بسیار زيادي در صنعت 
سینما وجود دارد كه بايد تغییر كنند و من فكر مي كنم با گذر 

زمان اين شرايط تغییر خواهد كرد.

تمامي فيلم ها و مدارك كنسرت »هيراد« 
بررسي مي شود  

فرهن�گ  وزارت  موس�يقي  دفت�ر  ارزش�يابي  و  نظ�ارت  واح�د 
اجراه�اي  ب�ه  مرب�وط  م�دارك  و  و  فيلم ه�ا  اس�امي،  ارش�اد  و 
مي كن�د.  بررس�ي  را  هي�راد  حمي�د  اخي�ر  كنس�رت  مختل�ف 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، واحد نظارت و ارزشیابي اين دفتر اعالم كرد به 
منظور رفع شبهه ها و احترام به هنر موسیقي و حقوق عالقه مندان موسیقي، تمامي 
فیلم ها و مدارك مربوط به اجراهاي كنسرت اخیر حمید هیراد بررسي مي شود و بر 

اساس نتیجه به دست آمده از اين بررسي تصمیم گیري مي شود. 
اين در حالي است كه دفتر موسیقي در مقابل اجراي بهنام باني در ملبورن استرالیا 
و همكاري اش با خانواده اي يهودي - صهیونیستي هیچ واكنشي نداشت و بهنام 
باني به برگزاري اجراهايش در داخل كشور با رونق بیشتري ادامه مي دهد. دفتر 
موسیقي بررسي چنین مواردي را به گردِن ديگر ارگان ها انداخت و اعالم كرد كه 

اين دفتر تنها در موارد تخصصي ورود مي كند. 
اكنون كه پلي بك حمید هیراد براي همگان روش��ن شده اس��ت، بايد ديد دفتر 
موسیقي در مقابل چنین حركتي كه توهین بزرگي به مخاطبان به شمار مي رود، 
چه واكنشي خواهد داشت. اين مس��ئله كاماًل در حیطه اختیارات دفتر موسیقي 
است و به مسائل تخصصي حوزه موسیقي برمي گردد. اهالي موسیقي انتظار دارند 

دفتر موسیقي برخوردي قاطع با اين خواننده داشته باشد. 
اين در حالي است كه حمید هیراد دو روز ديگر براي دو سانس در تهران روي صحنه 
خواهد رفت. آيا واحد نظارت و ارزشیابي دفتر موسیقي تا روز سه شنبه فیلم هاي 
اجراي حمید هیراد را بررسي مي كند يا اينكه اين كار به پس از اجراي سه شنبه 

شِب هیراد در تهران موكول مي شود.

    موسیقی

    خبر


