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حکمت 469 

دو كس نس�بت به م�ن هالك 

می گردند؛ دوستی كه زياده روى 

كند و دروغ پردازى كه به راستی 

سخن نگويد.

   عارف جعفري
كتاب »در مکتب مصطفي«، الگوي تربيت نيروي انساني 
در تشکل هاي مردمي و زندگي شهيد مصطفي صدرزاده 

به چاپ ششم رسيد. 
كتاب »در مكتب مصطفي«؛ جستاري علمي درباره سیره تربیتي 
شهید مدافع حرم مصطفي صدرزاده، به عنوان الگوي تربیت نیروي 
انساني در تشكل هاي مردمي است كه در واحد تاريخ شفاهي دفتر 

مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي تهیه شده است. 
در مقدمه اين كتاب آمده است: »مسجد در مكتب روح اهلل همیشه 
در اين چهار دهه منش��أ اتفاقات بزرگ بوده است. حاال سربازان 
روح اهلل در مس��اجد خود صاحب مكتب ش��ده اند. هركدامشان 
نیازهاي به روز انقالب و نظام را مي شناسند و پاسخي درخور و فعال 
ارائه مي كنند. كارهاي روزي زمین مانده نظام را به دوش مي گیرند 
و گمنامانه و در غربت، نهضت خمیني را به پیش مي برند. نمونه 
آخرينش مكتب مصطفي صدرزاده در مسجدامیرالمومنین)ع( 
اس��ت. مكتب مصطفي در مس��جدش، نمونه كوچكي از مكتب 
حضرت مصطفي)ص( در مسجدالنبي است. مصطفي زندگي اش 
وقف مس��جد و كار با مردم ب��ود. از كار عملي ت��ا كار امنیتي در 
محله اش و در آخر تربیت و اعزام نیرو براي مبارزه با لشكر اسالم 
امريكايي، در اين مسیر خود جلودار و در خط مقدم است. مكتب 
مصطفي در میانه میدان تقابل جبهه حق و باطل اس��ت نه صرفاً 
در داخل مرزها كه اكنون در پشت مرزهاي اسرائیل- نماد جهان 

مستكبرين در قرن معاصر- هماورد مي طلبد...«
نويسنده در بیان مسئله و رويكرد اين كتاب به مطالعات حوزه 

تربیت در پیش گفتار اشاره مي كند: تاريخ شفاهي اركان تربیت، 
تجربه نگاري آنها و نسبت س��نجي میان جريان هاي تربیتي با 
نظريه تربیتي انقالب اس��المي يكي از مهم ترين پژوهش هايي 
است كه بايد به صورت جامع صورت بگیرد. گرچه در اين سال ها 
تاريخ ش��فاهي فعالیت هاي تربیتي در ده��ه60 صورت گرفته 
است. نويسنده اين كتاب با نگاه به تربیت غیررسمي، از جمله 
طرح تربیتي صالحین كه توسط سازمان بسیج مستضعفین اجرا 
شده است، به اين موضوع مي پردازد كه مستشاران، فرماندهان 
و رزمندگان جوان در میدان نبرد با تكفیري ها در سوريه، نشان 
مي دهد كه جريان تربیت غیررس��مي كه عمدتاً در پايگاه هاي 
بسیج و هیئات حضور دارد، توانسته است نیروهاي تراز انقالب 
اسالمي را توانمند تربیت كند. رفتار و عملكرد اين نوع نیروها در 
سوريه، سؤالي را در ذهن نگارنده ايجاد مي كند كه: »چرا الگوي 
تربیتي در تش��كل هاي مردمي، باعث تربیت نیروي انساني در 

نبرد میداني سوريه شده است؟«

در قالب كتاب »در مکتب مصطفي« 

زندگي شهيد صدرزاده به چاپ ششم رسيد

فروغ فرخزاد و تولدي ديگر 
مرداب هاي الكل

با آن بخارهاي َگِس مسموم
انبوه بي تحرك روشنفكران را

به ژرفناي خويش كشیدند
و موش هاي موذي

اوراق زرنگار كتب را
در گنجه هاي كهنه جويدند!... 

)تولدي ديگر، چاپ دهم، انتشارات مرواريد، صفحه 107(
فكر مي كنید كه ُسراينده تا كجا بايد تیزفهم و ُحقه شناس باشد 
كه دم خروس را زير لباس قش��ري ك��ه خواهي نخواهي بدان 
تعلق دارد، ببیند و آن را به صراحت لو دهد؟ و چقدر رس��ته و 
تعلق گريز؟ و من از سربند همین شعر، فروغ فرخزاد را با جالل 
احمد مقايسه مي كنم. هر دو در نوجواني و دلزده از تحكمات 
پدران، خانه را ترك گفتند اما در واپسین فصل حیات، به نوعي 

منتقد آن شدند كه روزي درپي به كف آوردن آن بودند!
جامعه ادبي ايران، نخست فروغ را در قامت توصیف گر احساسات 
َمگوي زنانه شناخت. سرخوردگي و نبوغ او در نوجواني، ُچنان 
میداني را براي جوالن يافته بود و تا جايي هم كه توانس��ت، در 
آن تاخت! انتقاد به عرياني شعر خود را برنمي تافت و به عنوان 
نمونه در پايان چاپ دوم »اس��یر« )از انتشارات امیركبیر( يك 
نیم دوجی��ن لنگه كفش به س��وي مخاطبان پرت��اب كرد كه: 
عقب مانده ايد و زن و حال و روزش را به رسمیت نشناخته ايد و 
پیشرفت زمان آدمتان خواهد كرد و... الخ )نقل به مضمون(. اما 
همین آدم به چقدر وقت نیاز داشت تا از اين جنس واگويه ها دور 
شود و ديگر تجديد چاپ دفترهاي اولیه شعر خويش را برنتابد 
و تكرار آن را خوش ندارد؟ چیزي نزديك 10سال! )فاصله میان 
انتشار اس��یر تا تولدي ديگر( او به خیلي ها از جمله صدرالدين 
الهي گفته بود كه: شعرش با تولدي ديگر آغاز شده و حتي به طور 

مشخص تر: پايان اين كتاب، تازه آغاز راه شاعري اوست!
او در 32س��الگي كه مرگ را پذيرا گشت، بر محمل حق جويي 
و رستگاري بود، اما كاس��بكاران و دكانداران ادبیات، همچنان 
كوش��یدند تا وي را در آغازي��ن منزلگاه ش��عري خود حبس 
كنند و جامه اي كه او در زمان حی��ات آن را به درآورده بود، بر 
مرده وي بپوش��انند و امر را بر جوانان و عالقه مندانش مشتبه 
سازند! بازخواني ش��عر و زندگي و زمانه فروغ، پرده اي ديگر از 
شعبده بازي و دغل كاري روشنفكري ايراني را عیان مي كند و 
مگر در سالیان اخیر نكرده؟ تجربه فروغ و كساني چون او، نشان 
مي دهد كه اگر انسان به خودفريبي و دگرفريبي تن نداده باشد، 
طبیعتاً و به پاي فطرت و انديش��ه، دير يا زود، به طريق صواب 

سوق خواهد يافت. خدايش بیامرزد.

محمدرضا كاييني     يادداشت

 ارسال 5 هزار اثر
به جشنواره عکس و پوستر هيئت

دبير هشتمين سوگواره عاش�ورايي عکس و پوستر هيئت از 
ارسال بيش از 5هزار اثر به دبيرخانه سوگواره خبر داد و گفت: 
اختتاميه س�وگواره امس�ال با رونمايي از دو كتاب در يادمان 
شهداي انقالب اسالمي واقع در سرچشمه تهران برگزار مي شود. 
حجت االسالم وحید عباسي دبیر هشتمین س��وگواره عاشورايي 
عكس هیئت در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاري اختتامیه اين 
سوگواره و دومین فراخوان نش��ان هیئت اظهار داشت: اين مراسم 
روز پنج شنبه يكم اسفندماه در يادمان شهداي انقالب اسالمي واقع 
در سرچشمه تهران از ساعت 8:30 صبح تا اذان ظهر برگزار مي شود. 
وي با بیان اينكه در اين مراسم آيین رونمايي از دو كتاب ششمین 
سوگواره عكس و پوستر هیئت به همراه نخستین كتاب نشان هیئت 
برگزار مي شود، گفت: آيین تجلیل از هنرمنداني كه در نذر نشان 
هیئت شركت كردند نیز در اين مراسم برگزار مي شود. پويش نذر 
نشان هیئت با اعالم آمادگي هنرمنداني كه طراحي نشان هیئت ها 

را به صورت داوطلبانه انجام مي  دادند، صورت گرفت.  
.........................................................................................................

پوسترجايزه شهيد حبيب غني پور 
رونمايي شد

پوس�تر نوزدهمي�ن دوره جاي�زه ادب�ي ش�هيد حبي�ب 
غني پور از س�وي دبيرخانه اين رويداد ادبي رونمايي شد. 
اين جايزه ادبي يكي از آثار ماندگار زنده ياد امیرحسین فردي، 
پدر داستان انقالب است كه به منظور اعتالي ادبیات داستاني 
كشور از سوي شوراي نويسندگان مسجد جواداالئمه)ع( همه 
ساله برگزار مي شود. جلسات قصه نويسي شوراي نويسندگان 
مسجد از سال 1358، در روزهاي دوش��نبه هر هفته، زير نظر 
زنده ياد امیرحس��ین فردي برگزار مي شد. مراس��م اختتامیه 
نوزدهمین دوره اين جايزه قرار است بعد از نماز مغرب و عشاي 
روز دوشنبه 12اسفندماه، مصادف با ايام شهادت حبیب غني پور 
در مس��جد جواداالئمه )ع( برگزار شود. برگزيدگان اين رويداد 
ادبي در مراس��م نوزدهمین دوره جايزه شهید حبیب غني پور 

جوايز خود را از دست پدران شهدا دريافت مي كنند. 

    خبر

نگاهي به فيلم »دوئت«

بحران در گذشته اي فراموش نشدني
    افشين عليار

نويد دانش در اولين تجربه س�ينمايي اش توانس�ته با 
قصه اي س�اده و جمع و جور با ش�خصيت پردازي هاي 
نس�بتًا جامع و ب�ا ايج�اد درام مؤثر قصه گوي�ي كند. 
دانش كه س��ابقه س��اخت چند فیلم كوت��اه را دارد در 
ساخت »دوئت« گام بلندي برداشته است. برخالف ساير 
فیلم اولي هايي كه فیلمنامه هاي كوتاه را تبديل به فیلم 
بلند مي كنند دانش توانس��ته با فیلمنامه اي كامل فیلم 
اولش را بسازد، از همین جهت ما با فیلمي مواجهیم كه 
فیلمسازش با بهره گیري الزم از متن به فرم رسیده است 
به طوري كه احساس مي شود فرم مورد نظر فیلمساز قبل 
از اجرا در فیلمنامه نهادينه شود و اين پیوند باعث شده 
موقعیت ها و شخصیت هاي فیلم براي مخاطب باورپذير 
باشند. فیلمساز قصد نداش��ته وارد موقعیت هاي خاِص 
اجتماعي ش��ود. بخش قابل اهمیت در »دوئت« در نوع 

روايت داستان است. 
فیلم از جاي درستي آغاز مي شود؛ آشنايي مخاطب با مینو 
و حامد و در ادامه رويارويي حامد با معش��وقه قديمي اش 
سپیده. تالش فیلمساز در شكل گیري يك موضوع خاِص 
عاطفي يا احساس��ي به عنوان ايده اصل��ي و درام پردازي 
بموقع و پیون��د آن با يك بحران زناش��ويي ج��واب داده 
اس��ت. مواجهه اتفاقي س��پیده با حام��د مي تواند نقطه 
عطف داستان باشد يا حتي مي توانس��ت پايان پذير باشد 
اما فیلمساز با تمركز الزم توانس��ته به طور موازي دو زوج 
را در يك بحران مشترك س��هیم كند. »دوئت« يك فیلم 

كاماًل مردانه است. 
در س��كانس كتابفروش��ي حامد به س��پیده از ازدواجش 
مي گويد و سپیده به او تبريك مي گويد اما زماني كه سپیده 
از ازدواج��ش مي گويد حام��د قصد دارد درباره ش��وهر او 
كنجكاوي كند يا اينكه مسعود به عنوان يك مرد يا شوهر 
در تكاپو است كه از گذشته س��پیده با حامد آگاه شود كه 
تالش او نتیجه معكوس و ش��ايد جبران ناپذيري دارد، در 
»دوئت« مردها هستند كه براي رسیدن به هدف شان دچار 

بحران هاي چالش برانگیز مي شوند. 
»دوئت« به عن��وان يك فیلم اول اثر قابل توجهي اس��ت، 
دكوپاژ درست و میزانسن هاي استاندارد و سكانس پالن ها 
يا بازي باصدا مي تواند از نكات مثبت فیلم باشد و بايد اين 
را بدانیم كه فیلم در دو روز روايت مي شود، اگر فیلمساز به 
بعضي از نكات نپرداخته ضعف فیلم نیست، اما پايان بندي 

فیلم مي توانس��ت با منطق بهتري ش��كل بگیرد، اگر چه 
آبگرفتگي خانه مینو و حامد مي تواند معناي دوسويه داشته 
باشد؛ ويراني و روشنايي يك زندگي، ولی زماني كه در پالن 
آخر حامد و مین��و را در يك قاب مي بینی��م مي توانیم به 
روشنايي و تداوم زندگي شان فكر كنیم اما سپیده و مسعود 
چه مي شوند؟ فیلمساز سعي داشته فیلم را در جايي تمام 
كند كه آغاز كرده اما آيا مسعود مي تواند گذشته همسرش 
را باور كند؟ آن سوي فیلم هم مي شد با يك سكانس كوتاه 
به نقطه گذاري برسد اما فیلمس��از رهايش كرده، سكانس 
خاكسپاري و حضور منصور و س��میرا هم به اضافه خواهر 
مس��عود در فیلم اضافه اس��ت چراكه كاركرد مهمي براي 
فیلم ندارند، سكانس آخر هم مي توانست در سكوت بگذرد. 
تداوم موسیقي در سكانسي كه حامد وارد خانه مي شود تا 
تیتراژ پاياني حِس س��كانس را از بین برده اس��ت. از نكات 
مثبت فیلم »دوئت« مي توانیم به بازي ها اش��اره كنیم، به 
نظر مي رسد نوع بازي ها با منطق شخصیت ها و جهاِن فیلم 
تطابق دارد. اينكه چرا »دوئت« بعد از چهار سال اكران شد 
و كارگردانش كه مس��تعد هم هست ديگر فیلمي نساخته 
مشخص نیس��ت اما اين فیلم مي تواند براي مخاطب اثري 

تأمل برانگیز باشد. 
مخاطب از يك فیل��م چه توقع��ي دارد؟ قصه مهم ترين 
عنصر در يك اثر سینمايي محسوب مي شود. اينكه قصه 
كشِش الزم را براي تعريف شدن داشته باشد و فیلمساز 
بتوان��د آن را در قالب يا چارچوب س��ینمايي بیان كند، 
اساساً ضعف سینماي ايران در فیلمنامه و عدم قصه گويي 
خالصه مي ش��ود اما بعضي از كارگردانان با تسلط كافي 
مي توانند با ايج��اد يك قصه به فیلمنامه اي منس��جم و 

روايتي استاندارد برسند.

تفاوت نگاه سلبريتي هاي غربي و هنرمندان تحريم گراي داخلي

هنرمنداني كه هنر اعتراض را هم بلد نيستند

   مصطفي شاه كرمي
قليل�ي از س�ينماگران داخل�ي ب�ا خودزن�ي و تحري�م 
جش�نواره هاي فجر نش�ان دادن�د ن�ه تنه�ا درك صحيحي 
پيغمب�ران  درس  در كالس  بلک�ه  ندارن�د  اعت�راض  از 
هس�تند.  پي�روان  عقب مانده تري�ن  ج�زو  غربي ش�ان 
طي چند وقت اخیر كلیدواژه »تحريم« به اس��م رمز مش��ترك برخي 
جريانات به ظاهر هنري براي فش��ل كردن رويدادهاي عمومي كشور 
تبديل ش��د. پاي اين كلی��دواژه در هفته ه��اي منتهي ب��ه برگزاري 
جشنواره هاي متنوع »فجر« انقالب به جشنواره هاي حوزه فرهنگ و هنر 
هم باز شد و برخي چهره هاي شناخته شده كشورمان در اين عرصه نقش 
میداندار يا پیاده نظام آن را ايفا كردند. اين افراد س��عي كردند تا ضمن 
موج سواري بر احساسات مردمي برخاسته از حوادث تلخ دي ماه، جريان 
»تحريم جشنواره هاي فجر انقالب« را با امید فشل و منفعل كردن اين 
رويدادها ايجاد نمايند. هر چند به محض برگزاري جشنواره هاي متنوع 
فجر انقالب بس��یاري از افرادي كه تحت تاثیر جو رواني ايجاد شده از 

سوي جريان شبه روشنفكري- كه تعداد زيادي از آنها براي كسب منافع 
شخصي با اتخاذ تاكتیك خود را به راه ديگري زدن- بودند، نه تنها در 
جشنواره ها حاضر شدند بلكه حتي از جوايز چرب اين جشنواره ها هم 
نگذشتند، اين در حالي است كه موضوع تحريم يك محفل يا جشنواره 
فرهنگي- هنري از س��وي هم صنفان غربي اي��ن جماعت كه به نوعي 
قبله آمال و الگوي ظاهري همین س��لبريتي هاي وطني نیز محسوب 
مي شوند نه فقط كنشي سیاست زده نیست بلكه حتي سعي مي كنند 
تا براي احقاق حقوق هم��كاران يا دفع وصله هاي ناجور صنف ش��ان 
طراحي و اجرا ش��ود. در واقع س��لبريتي هاي داخلي برخالف داشتن 
مدعاي اخالقمداري و طرفداري از حقوق عامه آحاد جامعه - بر مبناي 
اظهارات و افعال خودشان- تابعي از هم داستاني و قدم برداشتن در مسیر 
چهره هاي ش��اخص فرهنگي و هنري بین المللي)عمدتا غربي( است، 
رفتاري به شدت غیرعقاليي و كاماًل بر مبناي انتفاع شخص و جرياني 
دارند. تازه ترين نمونه مش��ابه در مبحث تحريم يك جشنواره از سوي 
رهبران فكري سلبريتي هاي داخلي استعفاي دسته جمعي هیئت مديره 
اعضاي آكادمي سینمايي سزار فرانسه به دلیل حضور رومن پوالنسكي 

كارگردان لهستاني- فرانسوي است. 
در واقع واكنش سینماگران به مسئله پوالنسكي به خاطر رسوايي 
اخالقي اين س��ینماگر است كه در س��ال 1978 پس از اعتراف به 
كودك آزاري از امريكا به فرانسه گريخت. اين واكنش صنفي اعضاي 
آكادمي سزار در حالي است كه برخي سلبريتي هاي داخلي و پس 
از حوادث تلخ دي ماه نه تنها در كنار مردم قرار نگرفتند بلكه سعي 
كردند در كنار بدترين دشمنان كشور و ملت ايران، نقش مگس هاي 

روي زخم را ايفا كنند.

    رسانه

 دومين گردهمايي دوساالنه 
فعاالن سواد رسانه اي برگزار مي شود

دومين گردهمايي دوساالنه فعاالن سواد رس�انه اي سراسر كشور 
در اسفندماه س�ال جاري به ميزباني اس�تان البرز برگزار مي شود. 
به گزارش مهر، محمد صادق افراس��یابي معاون مركز فناوري اطالعات 
و رسانه هاي ديجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به برنامه 
ارتقاي نقش وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي در فضاي مجازي گفت: 
برگزاري »همايش ملي س��واد رس��انه اي و اطالعات��ي« و »گردهمايي 
فعاالن سواد رس��انه اي« دو برنامه اي بودند كه پیش از اين توسط مركز 
فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجیتال اجرا مي شد اما از امسال برگزاري 
همايش ملي سواد رسانه اي و اطالعاتي با هدف استفاده از ظرفیت هاي 
علمي، آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور، پس از اخذ 
پیشنهادات دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي مشاركت كننده در دو همايش 
قبلي سواد رس��انه اي و اطالعاتي و بعد از ارزيابي طرح هاي ارائه شده از 

سوي ايشان به دانشگاه امام صادق)ع( واگذار شد. 
افراسیابي افزود: اجراي برنامه گردهمايي فعاالن سواد رسانه اي كشور 
نیز با هدف استفاده از ظرفیت هاي استاني و تقويت استان هاي كشور به 

استان البرز واگذار شد. 
او تأكید كرد: ه��دف از برگزاري دومین گردهمايي دوس��االنه فعاالن 
سواد رسانه اي كش��ور، مديريت دانش فعاالن س��واد رسانه اي كشور، 
تقويت هم افزايي، افزايش فعالیت هاي تیمي و ش��بكه اي فعاالن سواد 
رسانه اي و بررسي موانع و چالش هاي پیش روي نهضت سواد رسانه اي 

در كشور است. 

    محمد صادقي
اكران ن�وروزي بهتري�ن زم�ان روي پرده 
رفتن فيلم ها و پررونق ترين گيش�ه فروش 
سينماهاست اما اين زمان ظرفيتي محدود 
براي خيل عظيم متقاضي�ان دارد؛ حداكثر 
هفت فيل�م مي توانن�د در اين ب�ازه زماني 
اكران شوند، براي همين دعوا بر سر به دست 
آوردن اين ظرفي�ت وج�ود دارد. بعضي از 
فيلم ها هم مانند »خوب، بد، جلف 2: ارتش 
س�ري« تصميم گرفت�ه ب�ا دور زدن رقباي 
احتمالي يك ماه زودتر به سينماها بيايد و تا 
ارديبهشت ماه 99 روي پرده سينماها بماند. 
گفته مي ش��ود به غیر از »خ��وب، بد، جلف 2: 
ارتش سري« كه تكلیف اكرانش مشخص شده 
است، سازمان سینمايي به دنبال گزينه هايي 
چون قرعه كشي براي تعیین صاحبان سهمیه 

نوروزي است. 
فیلم هاي »عطر داغ« علي ابراهیمي و »چهل و 
هفت« به كارگرداني علیرضا عطاءاهلل تبريزي 
ديگر فیلم هايي هستند كه از 30بهمن اكران 

مي شوند. 
     رانت براي يك كمدي جلف!

غالمرضا فرجي، س��خنگوي ش��وراي صنفي 
نمايش از اك��ران فیلم »خوب، ب��د، جلف2: 
ارتش س��ري« از 30بهمن ماه خبر داد. با اين 
اعالم اولین گزينه جدي اك��ران نوروزي يك 
ماه زودتر روي پرده رفت تا باز هم فضاي مرده 
سینما در اسفند ماه با حضور يك فیلم كمدي 

زنده شود. 
حضور اين فیلم در اس��فند ماه بر پرده سینما 
عماًل جزو زمان اكران فیلم محاسبه نمي شود 
و »خوب، بد، جلف2: ارتش سري« مانند ساير 
فیلم هاي اكران نوروزي كه هفته آخر اسفند 
معرفي مي شوند، از زمان كامل اكران نوروزي 
بهره مند خواهد ش��د. ايجاد رانت براي فیلم 
كمدي »خوب، ب��د، جلف2: ارتش س��ري« 
در شرايطي اس��ت كه گفته ش��ده اين فیلم 
خارج از روند معمول ديگ��ر فیلم ها به اكران 

رسیده است. 
تالش براي اكران »خوب، ب��د، جلف2: ارتش 
سري« را مي توان نشانه اي از نفوذي دانست كه 
در حق ديگر صاحبان فیلم ها اجحاف مي كند 
تا بیش��ترين س��ود اقتصادي را از اكران ببرد، 
حتي آيین نامه اكران س��ال 99 هنوز تدوين 

نش��ده اس��ت و نمي توان به طور قاطع گفت 
چند فیلم مي توانند در اك��ران نوروزي حضور 

داشته باشند. 
      پيشنهاد قرعه كشي اكران

با پايان يافتن جشنواره فیلم فجر رايزني هاي 
غیررسمي براي دستیابي به اكران نوروزي 
آغاز ش��د و فیلم هايي كه پتانس��یل فروش 
خوبي دارند ب��ا دفاتر پخش فیل��م قرارداد 
اكران بستند. تعداد باالي فیلم هاي متقاضي 
اكران باعث شد تا روش هاي متعددي براي 
چگونگ��ي گزينش فیلم ها ب��راي حضور در 
اكران نوروزي مطرح شود. يكي از گزينه ها 

»قرعه كشي« بود. 
علي سرتیپي تهیه كننده سینما و مديرعامل 
ش��ركت پخش »فیلمی��ران« مي گويد: »فكر 
مي كنم در ش��رايط فعلي اكران، قرعه كش��ي 
فیلم ها ب��ه نفع ش��رايط فعلي سینماس��ت و 
مي تواند بهترين روش باشد. هر چند قرعه كشي 
از نظر اصولي كار درستي نیست، اما مي تواند 

براي مدت كوتاهي قابل  قبول باشد.« 
چند سالي اس��ت كه قرعه كش��ي به عنوان 
ابزار تقس��یم عادالنه نوبت پخش فیلم هاي 
بخش سوداي سیمرغ جش��نواره فیلم فجر 
به كار گرفته مي شود، اما تا چه حد مي تواند 
ابزار خوبي براي اكران نوروزي باش��د جاي 

سؤال است!
   قرعه كشي روش خوبي نيست!

غالمرضا موس��وي، تهیه كننده سینما يكي از 
مخالفان بحث قرعه كشي اكران است. موسوي 
مي گويد: »من با اكران رقابتي موافقم، افرادي 
كه فیلم هاي كم مخاطب دارن��د عموماً دنبال 
اين هستند تا بتوانند فیلمشان را دفتر پخش 

ديگري اكران كند. 
واقعیت است كه اين موضوع حل شدني نیست؛ 
سینما در دنیا در يك شرايط رقابتي قرار دارد. 

قاعدتاً سیستم رقابتي دقیقي بايد عملي بشود و 
راه هاي متعددي هم كه ديگران دنبال مي كنند 

عموماً نتايج مثبتي را به بار نمي آورد. 
 ما اگر روي��ه معقول و معمول اك��ران را دنبال 
نكنیم س��ینما و اكران فیلم ه��ا برمي گردد به 

شرايط نفوذي كه داشت. 
س��ینما با افزايش تعداد س��الن هاي س��ینما 
مي تواند دامنه رقابت خود را اضافه كند و از اين 
طريق ش��ايد بتواند كمكي به اكران هاي بهتر 
بكند. س��ینما به خاطر بحث رقابتي بودنش با 
مدل هاي سوسیالیستي و كمونیستي نمي تواند 

جواب بدهد. 
موس��وي درباره اينكه فیلم ه��اي پربازيگر و 
س��تاره در فروش از ش��رايط بهتري نسبت 
به ديگر فیلم ه��ا برخوردارن��د و اين موضوع 
اكران منصفانه را تهدي��د مي كند، مي افزايد: 
در حال حاضر فیلم هايي داريم كه بازيگران 
درجه يكي دارد و نمي فروشد و از سوي ديگر 
فیلم هايي داريم كه از بازيگران چهره و مطرح 
اس��تفاده نمي كند و فروش خوبي دارند. آمار 
فروش  فیلم هاي سال قبل و امسال به  خوبي 
شاهدي بر اين مدعاس��ت. جذاب بودن فیلم 
فقط ارتباط با بازيگر ن��دارد، بازيگر مي تواند 
به فروش فیلم كمك كند اما اگر فیلم جذاب 
نباش��د بازيگر نمي تواند هیچ اتفاقي را براي 

آن رقم بزند.«
     داريوش مهرجويي به دنبال نوروز

در يك سنت نانوشته، اكثريت غالب در اكران 
نوروزي فیلم هاي برتر جش��نواره فیلم فجر 
هستند و سهم اقلیتي براي فیلم هاي خارج 
از جشنواره در نظر گرفته مي شود. داريوش 
مهرجويي كه حاضر نش��د »المین��ور« را به 
جشنواره فیلم فجر بدهد، يكي از فیلمسازاني 
اس��ت كه به دنب��ال گرفتن س��همیه اكران 

نوروزي است. 
مهرجويي ب��راي فیل��م ت��ازه اش »المینور« 
متقاضي اكران نوروزي ش��ده اس��ت تا پس از 
شش سال دوري از سینما شاهد نمايش فیلم 

تازه اش در نوروز 1399 باشیم. 
»المینور« بیست وهفتمین فیلم بلند سینمايي 
اين فیلمساز پیشكسوت است كه حضور پیدا 
نكردنش در فجر سبب تازگي آن براي مخاطب 
مي ش��ود. عالوه بر فیلم »المینور« يك فیلم 
كودكانه با نام »پیشي میش��ي« هم متقاضي 

اكران نوروزي شده است. 
طبق آيین نامه فعلي بايد در هر فصل از اكران 
يك فیلم كودك و نوجوان اكران ش��ود، شايد 
شرايط اكران نوروزي باعث شود كه اين سهمیه 

اجرايي نشود. 
به طور سنتي فیلم هاي ابراهیم حاتمي كیا كه 
اين اواخر علي س��رتیپي پخش آن را بر عهده 
مي گیرد در نوروز اكران مي شود كه امسال هم 
احتماالً فیلم »خروج« جزو لیست اكران باشد. 
فیلم هايي كه در جش��نواره فجر درخشیدند 
و نیز از استقبال مردمي برخوردار شدند نیز 
معموالً در لیس��ت اكران ه��اي مردمي قرار 
دارند. »ش��ناي پروانه« و »درخ��ت گردو« 
اگر متقاضي باش��ند ممكن اس��ت در اكران 

نوروزي باشند.

آغاز دعوا بر سر اكران نوروزي 
 اولين فيلم اكران نوروز 99، از چهارشنبه اين هفته به سينماها خواهد رفت 

تا جلوتر از ساير فيلم ها رقابت نوروزي را آغاز كند

س��ينما ب��ا افزاي��ش تع��داد 
س��الن هاي س��ينما مي تواند 
دامن��ه رقابت خ��ود را اضافه 
كند و از اين طريق شايد بتواند 
كمكي به اكران هاي بهتر بكند


