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خانه س�ينما حركتي مخالف سياس�ت هاي فرهنگي كش�ور دارد 
و ب�ا انتخ�اب معتمد آريا فق�ط مش�كالت را پيچيده ت�ر مي كند.

به گزارش »جوان« كوروش زارعي بازيگر س��ینما و تلويزيون در خصوص 
انتخاب فاطمه معتمد آريا، به عنوان رئیس انجم��ن صنفي بازيگران خانه 
سینما و با توجه به حواشي  پیش آمده از سخنراني او در جشنواره فجر عنوان 
كرد: خانه س��ینما هیچ گاه موضع انقالبي نداشته اس��ت كه براي انتخاب 
مديريت آن رويكرد انقالبي را پیش بگیرد و همواره با جهت گیري اپوزيسیون 
خود مدعي اس��ت كه اين مسیر رافع تمام مش��كالت است. همچنین اين 
انجمن از زمان تاسیس خود تاكنون اقدام مثبت و مؤثري براي رفع مشكالت 
هنرمندان صورت نداده است كه در حال حاضر انتظار مثبتي را از آن داشته 
باشیم چراكه اين نهاد حركتي مخالف سیاست هاي فرهنگي كشور دارد و 

مشكالت را فقط پیچیده تر مي كند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا براي مديريت انجمن هاي صنفي سینما از 
چهره هاي سرشناس كه عیاري در سینماي انقالب دارند، استفاده نمي شود، 
گفت: متأسفانه تاكنون كسي در اين حوزه تالش و فكري را انجام نداده است 
چراكه اگر تالشي براي بهره گیري از افراد داراي صالحیت صورت گرفته 
بود، با دگرگوني و تحوالت اساسي روبه رو مي شديم. همچنین در كشور ما 

پرداختن به سینما و هنر انقالب به شوخي گرفته شده است. 
زارعي ب��ا بیان اينك��ه در اغلب مواقع اف��راد داراي موقعی��ت اجتماعي و 
سلبريتي ها سكاندار انجمن ها و تش��كل ها به ويژه در حوزه هنر مي شوند، 
گفت: متأسفانه افرادي مانند فاطمه معتمد آريا به دلیل نداشتن مشكالت 
معیشتي و درآمدي نمي توانند اقدام راهگشايي را براي حل مشكالت صنف 

خود انجام دهند. اين بازيگر تئاتر و سینما عنوان كرد: اين نهاد هیچ اقدام و 
عملكرد مثبتي را تاكنون نداشته است و تا زماني كه رويكرد و ماهیت اين 
انجمن و تشكل تغییر نكند، با معضالت و مشكالت بسیاري مواجه هستیم. 
براي مثال متأسفانه شاهد اين ماجرا هستیم كه برخي از هنرمندان در مورد 
تمام مسائل جامعه به اظهارنظر مي پردازند كه اين موضوع به امري فراگیر 
تبديل شده است كه مي تواند بسیار آسیب رس��ان باشد، مانند اظهارنظر 
يك بازيگر درباره يك روحاني كه منجر به قتل يك روحاني مظلوم شد و 

جنجال هايي در جامعه به وجود آورد. 
وي در خصوص تاثیرات حواش��ي پیش آمده در انتخابات انجمن صنفي 
سینما بر مسیر پیشرفت هنر فیلم و سینماي كش��ور اظهار كرد: تا زماني 
كه عرصه سینماي كش��ور با ادعاي روشنفكري و نبود جلوه هاي هنري از 

مردم فاصله بگیرند، هیچ تاثیر مثبتي را بر سیر تحول و پیشرفت اين صنعت 
نخواهیم داشت، به گونه اي كه بايد ش��اهد كاهش سطح كیفي فیلم ها و 

تولید آثار مبتذل باشیم.
   توضيح خانه سينما درباره حضور معتمدآريا در هيئت مديره 

خانه سینما در پي انتخاب فاطمه معتمدآريا به عنوان رئیس انجمن بازيگران 
سینماي ايران و حضور همزمانش در هیئت مديره  خانه سینما توضیحاتي 
داد. در متن ارسالي روابط عمومي خانه س��ینما آمده است: دوره  دو ساله 
قانوني هیئت مديره خانه سینما در تاريخ اسفند 9۷ به پايان رسیده، تمديد 
اين مأموريت به مدت سه ماه و برگزاري مجمع عمومي در دهه  سوم خرداد 
ماه صرفاً از جهت تطبیق گزارش مالي هیئت مديره با حسابرسي مالي سال 
9۷ صورت گرفته، اين افزايش زمان با موافقت رؤساي صنوف سی ودوگانه 

خانه و تأيید وكیل خانه سینما بوده است. 
مجمع عمومي انجم��ن بازيگ��ران در زمان از قبل پیش بیني ش��ده و 
موعد قانوني برگزار و انتخاب اعضای ش��وراي مركزي انجمن با حضور 
نماينده وزارت كار انجام گرفته، بديهي اس��ت شوراي مركزي منتخب 
كه دوره  هاي دو ساله را پیش رو دارد نمي تواند بابت يك ماه باقیمانده از 
زمان اضافه شده بر عمر هیئت مديره فعلي خانه سینما امور جاري خود 
و انتخاب رئیس و نايب رئیس و... درون شوراي مركزي را معطل بگذارد، 
لذا پس از هماهنگي با هیئت مديره خانه سینما و نماينده وزارت كار و 
با توجه به اينك فاطمه معتمدآريا قصد كانديداتوري مجدد براي هیئت 
مديره بعدي خانه سینما را ندارند، ايشان به عنوان شوراي مركزي انجمن 

بازيگران سینماي ايران انتخاب شده اند.«

كوروش زارعي:

خانه سينما با انتخاب معتمد آريا فقط مشكالت را پيچيده تر مي كند

   محمدصادق عابديني
 كاهش 30درصدي فروش س�ينماها با آغاز 
ماه مبارك رمض�ان و ش�روع نااميدكننده 
اكران ماه رمضان باعث اعتراض سينمادارها 
شده است. به اعتقاد مالكان سالن هاي سينما 
و البته پخش كنندگان فيل�م، برنامه ريزي 
اش�تباه ش�وراي صنفي نماي�ش باعث اين 
وضعيت شده است؛ موضوعي كه غالمرضا 
فرجي س�خنگوي ش�ورای صنفي نمايش 
در گفت وگو ب�ا »ج�وان« آن را رد مي كند. 
اكران هاي ماه رمضان با شروع ناامیدكننده اي 
همراه بوده اس��ت، اينك��ه بعد از ي��ك نوروز 
پرفروش ناگهان يك س��كته و توقف در روند 
خوب استقبال از سینماها پیش آمده، اعتراض 

سینمادارها را در پي داشته است. 
   سقوط 30درصدي فروش سينماها

س��ینماها برخالف انتظار اولیه در ماه رمضان 
فروش خوب��ي ندارن��د. اين موضوعي اس��ت 
كه باعث نگراني س��ینمادارها ش��ده اس��ت. 
محمدقاصد اشرفي، رئیس انجمن سینماداران 
در مصاحبه اي میزان 30درصدي افت فروش 
سینماها را مطرح مي كند. اشرفي درباره اكران 
رمضان مي گويد: »متأس��فانه بر خالف آنچه 
تصور و برنامه ريزي مي شد، فیلم هاي اكران دوم 
در فروش تا امروز موفق نبوده اند و نتوانسته اند 

مخاطبان را به سینما جذب كنند.«
وي ادامه مي دهد: »به جز فیلم س��امورايي در 
برلین، پنج فیلم ديگر حتي نتوانستند حدود 
3 الي 4درصد مخاطبان فعلي سینما را جذب 
كنند، البت��ه نمي توان تمام��ي تقصیرها را به 

گردن كیفیت فیلم ها انداخت.«
اش��رفي با اش��اره به اينك��ه ش��وراي صنفي 
نمايش مس��ئول برنامه ريزي براي نحوه اكران 
فیلم هاست، مي گويد: »به جز سال هاي 95 و 96 
ما تقريباً هر سال در ماه مبارك رمضان با كاهش 
فروش مواج��ه بوده ايم اما اين كاهش امس��ال 
بسیار بیشتر از سال هاي قبل است. در سال هاي 
گذش��ته با اجراي طرح افطار تا س��حر فیلم ها 
تا س��حر به نمايش درمي آمدن��د و همچنین 
صداوسیما و رسانه هاي مجازي و خبرگزاري ها 
نیز از اين طرح حمايت مي كردند اما امسال ما 
حمايت صداوسیما را نداريم و تبلیغات خوبي نیز 

براي اين طرح انجام نشده است.«
   نظر يك پخش كننده 

موضوع افت فروش سینماها در برنامه »هفت« 
نیز مطرح شد. حبیب اس��ماعیلي، مدير يك 

دفتر پخش فیلم در برنامه هفت حاضر ش��ده 
و با انتق��اد از وضعیت اك��ران مي گويد: »االن 
در فصل مرده اكران هس��تیم و فقط تعدادي 
از فیلم ها مي فروشند و بقیه سوخت مي شوند، 
مگر اينها پول خود را از سر راه آورده اند؟ زمان 
آقاي حیدري��ان موض��وع يكپارچگي صنوف 
وجود داش��ت و االن هم آقاي انتظامي دنبال 
اين موضوع است اما كس��اني كه منافعشان به 
خطر مي افتد، مخالف اين موضوع هس��تند.« 
در روزهاي اخیر چند تهیه كننده ديگر نیز در 
اعتراض به وضعیت اكران علیه شوراي صنفي 
نمايش و سازمان سینمايي مصاحبه كرده اند. 

سیدامیر سیدزاده تهیه كننده سینما با انتقاد از 
عملكرد شوراي عالي اكران مي گويد: »در كل 
نبود شوراي عالي اكران بهتر از بودن آن است 
چراكه تنها خاصیتي كه اين شورا ندارد در نظر 

گرفتن عدالت اكران است.«
وي ادامه مي دهد: »االن شاهد اين هستیم كه 
فیلم هاي اجتماعي خوب با داليل مختلفي كه 
جلوي آنها قرار مي دهن��د، در فصل هاي مرده 
و زمان اك��ران مهجور واقع مي ش��وند. در اين 
شرايط سرمايه گذار و تهیه كننده با ضرر روبه رو 
خواهند شد و جز پشیماني و فرار از سینما چیز 

ديگري به دست نمي آورند.«
اين تهیه كننده بیان مي كند: »متأس��فانه يك 
مديريت قاطع، محكم و واحد كه بتواند عدالت 
را در چند فصل مختلف اعم از نوروز، ماه رمضان، 
عید فطر و... اعمال كند، نداريم. آن چیزي كه 
تا به حال مشاهده شده ارتباطاتي است كه به 
اكران فیلم هاي كمدي و س��خیف در بهترين 
زمان كمك مي كند؛ اتفاقي كه بیشترين صدمه 

را به فرهنگ و سینماي ما زده است.«
رضا سعیدي پور، مدير پرديس سینمايي آزادي 
نیز از وضعیت اكران ماه رمض��ان گاليه دارد. 
سعیدي پور با ابراز تأسف از پايین بودن فروش 
سینماها مي گويد: »فروش گیشه بقیه فیلم ها 
به قدري ضعیف است كه آدم احساس نگراني 

مي كند زي��را باالخره هزينه اي براي س��اخت 
فیلم ها شده و بايد اكران ش��وند اما آنطور كه 
انتظار داشتیم از آنها استقبال نشده است. نكته 
اين است كه چیدمان فیلم ها براي ماه رمضان 
بد نیست بلكه يكي از علت هاي ضعف فروش 
در س��ینماها، تبلیغات بس��یار كمي است كه 
انجام شده اس��ت. در واقع اطالع رساني خوبي 
صورت نگرفت و اكثر مردمي كه به س��ینماها 
مراجعه مي كنند اطالع ندارند كه بهای بلیت 

در سینماها تا افطار نیم بهاست.« 
  توضیحات سخنگوي ش�وراي صنفي 

نمايش
گرفتن ن��وك تیز انتق��ادات از وضعیت اكران 
ماه رمضان به سمت ش��وراي صنفي نمايش 
باعث ش��د تا موضوع افت فروش س��ینماها و 
تدبیر اين ش��ورا براي برون رفت از اين شرايط 
را با غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي 
نمايش مطرح كنی��م. فرج��ي در گفت و گو 
با »جوان« ب��ا رد انتقادها نس��بت به عملكرد 
ش��وراي صنفي نماي��ش مي گوي��د: »من در 
اسفندماه سال گذشته مصاحبه اي انجام دادم 
و در آن ب��ه تهیه كننده ه��ا و پخش كننده ها 
توصیه كردم كه به آيین نامه س��ال 98 توجه 
داشته باشند، اما متأسفانه آنها گوش ندادند.« 
وي ادامه مي دهد: »در آيین نامه هاي سال هاي 
گذش��ته، چهار هفته اكران م��اه رمضان جزو 
قرارداد اكران فیلم ها حس��اب نمي ش��د، اما 
امسال دو هفته از آن محاسبه مي شود، همین 
موضوع روي می��زان فروش س��ینماها تاثیر 
دارد.« سخنگوي شوراي صنفي نمايش تأكید 
مي كند: »هم��ان طور كه در س��ال هاي قبل 
اكران اسفند ماه كه جزو فصل هاي مرده اكران 
بود با كمك پخش كننده ها زنده شده، اكران 
ماه رمضان نیز به دلیل اينكه جزو قرارداد اكران 
حساب نمي شد با استقبال روبه رو مي شد، ولي 
امسال آيین نامه تغییر كرده و تهیه كننده ها، 
كارگردانان و س��ینمادارها بايد ب��ه اين نكته 
توج��ه مي كردن��د.« فرجي در پاس��خ به اين 
س��ؤال كه آيا ش��وراي صنفي برنامه اي براي 
برون رفت سینماها از ش��رايط بد اكران دارد، 
مي گويد: »قراردادهاي اكران بس��ته ش��ده و 
متأسفانه نمي شود اقدام خاصي در اين زمینه 

انجام داد.« 
   تأثیر تغيير ايام ماه رمضان

اما يك��ي از داليلي ك��ه مي توان��د باعث افت 
فروش س��ینما ها در ماه رمضان امسال شود، 
تغییر ايام اين ماه اس��ت. در چند سال گذشته 
بخش عمده ايام ماه رمضان در فصل تابستان 
و تعطیلي مدارس و دانشگاه ها قرار داشت، اما 
امسال ماه رمضان در ارديبهشت و خرداد قرار 
گرفته و مص��ادف با فصل امتح��ان مدارس و 
دانشگاه ها شده اس��ت. اين تقارن زماني باعث 
شده تا افرادي كه در سال گذشته زمان فراغت 
خود را براي سینما رفتن در ماه رمضان صرف 
مي كردند، امسال مشغول امور تحصیلي باشند 
و حساسیت فصل امتحانات از میزان پرداختن 
به تفريحات بكاهد. اين تقارن زماني در س��ال 
آينده هم رخ خواهد داد و امید اس��ت با كسب 
تجربه از شرايط اكران در نوروز 98، سینماها 
در ماه رمضان س��ال 99 از وضعیت بهتري در 

اكران برخوردار باشند.
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هيچ گاه دو دعوت متضاد وجود 

ندارد، مگر اينك�ه يكی از آن دو 

ضاللت و گمراهی است.

تهيه كننده سريال »موسي)ع(«:
شورجه با جديت ساخت سريال موسي)ع( را 

پيگيري مي كند
تهيه كننده سريال حضرت موس�ي)ع( از آخرين وضعيت 
جسماني جمال ش�ورجه و پيگيري او براي س�اخت پروژه 

تلويزيوني موسي)ع( گفت. 
احمد میرعاليي تهیه كننده س��ريال تلويزيوني »موس��ي)ع(« 
درباره آخرين وضعیت جس��ماني جمال ش��ورجه، به باش��گاه 
خبرنگاران جوان، گفت: خوشبختانه حال ايشان روز به روز بهتر 
مي شود. روند درمان جمال شورجه در منزل پیگیري مي شود و 
اين كارگردان با هوشیاري كامل و توانايي جسمي خوب با تیم 

پزشكي و فیزيوتراپ همكاري مي كند. 
اين تهیه كننده اذعان كرد: خوشبختانه آنقدر وضعیتشان بهتر 
شده كه براي پروژه موسي)ع( نظر و پیشنهاد مي دهند و از دور 

كاماًل مراقب اوضاع هستند. 
جمال شورجه كارگردان سینما و تلويزيون چند هفته پیش به 
علت عارضه مغزي در بیمارستان بستري و پس از چند روز براي 

ادامه درمان به منزل منتقل شد. 
......................................................................................................................

فراخوان هشتمين دوره آموزشي 
شعر جوان كشور منتشر شد

هش�تمين دوره آموزش�ي ش�عر ج�وان انقالب اس�المي 
»آفتابگردان ها« براي پذيرش اعضاي جديد از ميان شاعران 

نوجوان و جوان فراخوان داد. 
به گزارش »جوان« واجدان ش��رايط براي حضور در هشتمین 
دوره آموزشي شعر جوان انقالب بايد دست كم 10 شعر را به دفتر 

شعر موسسه فرهنگي- هنري »شهرستان ادب« ارسال كنند. 
شركت در اين دوره ها رايگان است و شركت كنندگان از امتیازاتي 
برخوردار خواهند شد كه از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره 
كرد: ش��ركت در اردوهاي چندروزه آموزشي با حضور شاعران 
و استادان برجسته، مشاوره و نقد ش��عر اعضا توسط شاعران و 
كارشناس��ان مطرح به صورت تلفني و حضوري در طول دوره، 
نقد مكتوب ش��عر اعضا به قلم منتقدان و ش��اعران سرشناس، 
ارائه س��یر مطالعاتي و اهداي هدفمند بیش از 20عنوان كتاب 
شاخص، زمینه سازي ارتباط با شاعران صاحب قلم امروز و شركت 

در محافل ممتاز ادبي. 
متقاضیان پس از ثبت نام تا نیمه تی��ر 1398 فرصت دارند آثار 
خود را به دفتر ش��عر شهرس��تان ادب تحويل دهند. اين مهلت 
تمديد نخواهد شد. نیمه مرداد نتايج مرحله اول و پايان شهريور 
نتايج مرحله دوم اعالم خواهد شد و در ابتداي آبان 1398 دوره 

به صورت رسمي آغاز به كار خواهد كرد. 

......................................................................................................................

 راديو ايران از مريم نشيبي
تقدير مي كند

در مراس�م »آيين س�خن« ويژه نگهباني از زبان فارسي كه 
به مناسبت پاسداشت زبان فارس�ي در روز 31 ارديبهشت 
ماه در شبكه راديويي ايران برگزار مي شود، از مريم نشيبي 

تقدير خواهد شد. 
به گزارش ايس��نا، يداهلل گ��ودرزي مديرگ��روه فرهنگ و ادب 
راديو ايران و نماينده راديو در شوراي زبان فارسي گفت: پويش 
»آيین سخن« در راديو ايران از 25 ارديبهشت تا 14 تیر ماه يعني 
در روز قلم ادامه دارد و طي اين مدت، عالقه مندان مي توانند با 
راديو ايران تماس بگیرند و براي واژه هاي بیگانه معادل فارسي 
پیش��نهاد دهند و نظرات خود را درب��اره چگونگي حفظ زبان و 
ادبیات فارسي اعالم كنند. وي ادامه داد: اين تماس ها و پیام هاي 
مردم از برنامه ه��اي فرهنگي راديو ايران به وي��ژه »كافه هنر« 

پخش خواهد شد.

نويد پارسا     ديده بان

فروش سينماها با آغاز ماه رمضان 30درصد افت كرد

چراغ كم فروغ سينما در ماه رمضان

 تبليغ هيجانی دولت با كارگری سلبريتی ها 
سرخوردگی می آورد

   جواد محرمي
سخنان رئیس جمهور در ديدار با جمعي از اصحاب فرهنگ 
و هنر نشان مي دهد كه ايشان همچنان روي هنرمندان به 
عنوان افرادي كه در خ��ط مقدم تبلیغات هیجاني و كاذب 
جريان هاي سیاسي قرار دارند، حساب ويژه اي باز كرده اند. 
حجت االسالم حسن روحاني در ديدار با تعدادي از اهالي 
هنر و فرهنگ با تأكید بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر به ويژه 
در مقطع حساس كش��ور عنوان كرد: مهم ترين نیاز امروز 
جامعه، امید به آينده و نشاط اس��ت چراكه احساس غرور 
ملي و امید و نشاط سرمايه اصلي كش��ور است و مي تواند 

روند حل مشكالت را تسريع كند. 
رئیس جمهور تأكی��د مي كند ك��ه مهم ترين نی��از امروز 
جامعه، امید به آينده و نشاط است اما واقعیت اين است كه 
امید و نشاط در بهترين حالت مي تواند مكمل راه باشد نه 
مهم ترين نیاز كشور، نیاز اصلي كشور مسائلي عمیق تر از 
اين است. كشور نیازمند تغییر نگاه ها و رويكردها، آگاهي 
از نقاط ضعف و پیدا كردن راه حل هاي علمي و دقیق و در 
يك كالم اصالح ساختارهاي معیوب است اما براي تحقق 
اينها در اين شش سال قدمي شايسته برداشته نشده است 
و صرفاً در دو مقطع انتخابات با جلوداري هنرمندان نوعي 
نشاط هیجاني و امید به مردم تزريق شده كه اگرچه به طور 
مقطعي براي كشور مفید قلمداد مي شود اما واضح است كه 
اين امیدواري ها و نشاط دادن ها اگر در عرصه عمل و در كف 
جامعه به نتايج حقیقي و قابل لمس ختم نش��ود، برعكس 

منجر به سرخوردگي و بي اعتمادي ملي خواهد شد. 
هنرمندان بهترين ابزار براي هیجان دهي كاذب مردم و سمت 
و سو دادن آنها به سود جريان هاي سیاسي هستند. دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم از اين ابزار در موسم انتخابات بیشترين بهره 
را برد و توانس��ت رأي بخش عمده اي از مردم را از اين طريق 
جلب كند. حاال با وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادي بسیاري 
از همان اصحاب فرهنگ و هنر دچار س��رخوردگي شده اند و 
ابراز پش��یماني مي كنند، البته انگیزه اين قلم مالمت ايشان 

نیست چراكه موسم انتخابات در همه جاي جهان عرصه اي 
هیجاني است كه هر جرياني كه بتواند با بهره بردن از روش هاي 
روانشناس��انه و جامعه شناس��انه س��وار بر موج احساسات و 
مطالبات ش��ود و خواس��ته هاي عمومي را جهت دهي كند، 
توفیق بیشتري حاصل خواهد كرد اما سخن بر سر اين است 
كه جرياني كه روي كار آمد و دولت را در دست گرفت بايد با 
هوش��مندي از اين فضاي هیجاني گذر كند و در آن متوقف 
نماند. با پوپولیسم انتخاباتي شايد بتوان آراي اكثريت را جذب 
كرد اما قطعاً نمي توان از طريق آن كشور را به طريقي درست 

اداره كرد و به سرمنزل مقصود رهنمون ساخت. 
سخنان رئیس جمهور نشان مي دهد كه او و دولتمردانش 
همچنان روي اين فضاسازي ها با تكیه بر هنرمندان حساب 
مي كنند. اينكه اصحاب هن��ر و فرهنگ مي توانند در امید 
دادن و روحیه دادن و ايجاد نش��اط نقش آفرين باش��ند، 
سخني بیراه نیست اما اگر دولت همه راهبردهاي كالن خود 
را روي اين كانون متمركز كرده باشد و به جاي تدبیر احسن 
امور نشاط آفريني كاذب و سطحي را نصب العین قرار دهد 
در واقع جامعه را براي مدتي به اصطالح سركار گذاشته و 

نتیجه آن به طور قطع سرخوردگي ملي خواهد بود. 
تزريق نشاط و امیددهي به جامعه قطعاً كار درستي است 
اما جامعه وقتي از نش��اط و امید حقیقي بهره مند مي شود 
كه سیاس��تمداران در اداره امور جامعه ب��ا نگاهي دقیق و 
عمیق دس��ت به ترمیم ضعف ها بزنند. نشاط و امید وقتي 
ايجاد مي شود كه تهیه مسكن و شغل به عنوان اصلي ترين 
پیش نیازهاي ازدواج ب��راي جوانان روز ب��ه روز در دولت 
مدعي تدبیر و امید س��خت تر از قبل نش��ود. نشاط و امید 
حقیقي وقتي حاصل مي شود كه سیاستمداران نه در مقام 
حرف بلكه در مقام عمل بر نیرو و فكر جوانان اين مرزو بوم 
حساب باز كنند. نشاط و امید آن زماني رنگ واقعیت به خود 
مي گیرد كه دولتمردان به جاي نگاه به بیرون مرزها كلید 
حل مشكالت كشور را در نیرو و اراده جوانان همین مرزو بوم 

ببینند و صرفاً روي توان داخلي حساب باز كنند.

اش��رفي: متأس��فانه بر خالف 
آنچ��ه تص��ور و برنامه ريزي 
مي شد، فيلم هاي اكران دوم در 
فروش تا امروز موفق نبوده اند 
مخاطب��ان  نتوانس��ته اند  و 
را ب��ه س��ينما ج��ذب كنن��د

در رونمايي از فيلم جديد با نام »ببخشيد جا ماندي« در »كن« مطرح شد

اعتراض كن لوچ به اقتصاد سرمايه داري و دورخيز او براي هت تريك
جديدترين فيلم ك�ن لوچ كارگ�ردان بريتانياي�ي با عنوان 
»ببخشيد جا ماندي« در بخش رقابتي جشنواره فيلم كن به 

نمايش درآمد. 
به گزارش مهر به نقل از گاردين، كن لوچ با نمايش فیلم جديدش 
در هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم كن به انتقاد از سیاستمداران 
دروغین چپ پرداخت. او با انتقاد از سیاستمداراني چون اد میلیبند 
و توني بلر آنها را حامیان كاپیتالیسم خواند و گفت نتیجه كار آنها 

افزايش بي امنیتي شغلي در جامعه است. 
كن لوچ پ��س از نماي��ش فیلمش در ك��ن كه پنج ش��نبه براي 
نخستین بار ديده شد، گفت: حمايت از بازار آزاد از سوي چهره هاي 
چپ میاني به معني افزايش اقتصاد بزرگ و طبقه كارگري است 
كه ضعیف است و در حال نابود شدن. وي چنین سیاستمداراني را 
سیاستمداران دروغین چپ خواند. لوچ در جديدترين فیلمش با 
عنوان »ببخشید جا ماندي« به بي امنیتي شغلي در دل يك سوژه 
رئالیستي اجتماعي پرداخته اس��ت. پیتر بردشاو منتقد گاردين 
درباره فیلم جديد كن لوچ نوش��ت كه مانند فیلم قبلي اش يعني 
»من، دنیل بلیك« اين فیلم هم هزينه انساني يك توسعه اقتصادي 
را به تصوير مي كشد؛ تصويري كه تشويق مي شويم آن را به عنوان 
يك حقیقت زندگي قبول كنیم. اين كارگردان مثل فیلم قبلي، از 
طريق مصاحبه هاي بسیار كه پیش از فیلمبرداري انجام داده درباره 
سوژه اش تحقیق بسیار كرده و فیلم جزئیات بسیار فراواني دارد. 
بردشاو مي نويسد: »اما به نظرم اين فیلم از قبلي بهتر است: تنوع 
و هضم دراماتیك بیشتري دارد و نور و سايه بیشتري در پیشرفت 
روايتي داستان هست و روي هم رفته امكان نقش آفريني بیشتري 

براي بازيگران خود دارد.«
استیو پاند از »د رپ« مي نويسد كه »ببخشید جا ماندي« نگراني هاي 
معمول كن لوچ را مي گی��رد و آنها را با ضربات گس��ترده و ضخیم 
قلم مو ب��ه تصوير مي كش��د. او مي گويد، فیلم تا ح��دودي مطالعه 
شخصیت هاست، اما بعضي مواقع هم كامالً درباره ضربه خوردن افراد 
خوب با روراستي و خشونت عمل مي كند. او نوشت : »به عبارت ديگر، 
فیلمي ظريف نیست و روراستي آن بعضي مواقع كارساز و به همان 
اندازه خسته كننده است.« به باور جفري مك نب منتقد اينديپندنت 
هم درست مثل فیلم هاي نئورئالیست بزرگ ايتالیايي، لوچ هم كاري 
مي كند مشكالت هر روزه شخصیت هايش به نظر شبیه محتواي يك 
درام حماسي برسد. او مي نويسد: »اين فیلم به زيبايي انزوا و خشم 
موجوديتي را به تصوير مي كشد كه شخصیت هايش حس مي كنند. 
هر چقدر كه بیشتر مي جنگند تا ش��رايط خود را تغییر بدهند، آن 
شرايط بدتر مي شوند. ممكن است موضوع داستاني فیلم تیره باشد، 

اما داستان سرايي كاماًل مجذوب كننده است.«


