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بخش�ندگی، نگه دارنده آبروست 

و ش�كيبايی، دهان بند بی خردان و 

عفو زكات، پيروزى و دورى كردن، 

كيفر خيانتكار و مش�ورت، چش�م 

هدايت است.

    سيدمرتضي ذاكر
ميرش�كاك، پنجره اي ب�از بوده و هس�ت و خواه�د بود. 
به روي ح�ال و هوش و حماس�ه و عش�ق و جنوني جذاب 
و جان�ي، فارغ از ه�ر چه همه چ�ه محاس�بات و معامالت 
معم�ول ك�ه بي هن�ران و هنرمن�دان گ�ره گي�ر آنن�د. 
يوس��فعلي میرش��كاك چهارش��نبه 29 خردادم��اه مهمان 
ويژه بیس��ت و شش��مین محفل شعر »قرار« اس��ت. مرتضي 
امیري اس��فندقه يكي از ش��عراي كش��ورمان به همین بهانه 
يادداش��تي پیرامون اين هنرمند نوش��ته كه در بخشي از آن 

آمده است: 
»قلندر درويش آقا يوسفعلي میرشكاك... در باب و باره هر چه 
سخن گفته نخس��ت آن را خوانده و بل خورده پس آنگاه نقل و 
نقدي در كار و كردار آن كرده اس��ت و در هر واوي كه خوانده و 
كوشیده و جوش��یده و معني آن بي هیچ مجامله و مداهنه و با 
پرهیز از يعني آن تمام دانسته اس��ت و همه چه خوانده، شعر 
پارسي، حكايات، داستان ها و فیلم ها و نماهنگ ها از هر كجاي 
ادبیات مطرح ايران و جهان ديروز و امروزش كه اگر با او سخن 
بگويي نام ها و نشانه هاي آن را به رخت مي كشد بي هیچ داعیه و 
دعوي و تعرفه و تعارفي مهره هاي پنهاِن فیلم هاي روز و شب عالم 

هنر را شخصیت ها و... داستان ها را ديده نه فقط شنیده است. 
به هیچ پست و مقامي وابسته و دلبسته نبوده و نیست. در دلش 
براي رفاقت با هر كه هر چه از همه جا باز است اال سومي ها كه 
جاي دومي ها را گرفته اند و دومي ها كه خود را اول مي دانند و 

اولي ها كه اصاًل در جايگاه و پايگاه اولي نیستند. 

وی در ادامه آورده: او عالوه بر س��رايش شعر، رمان هم نوشته 
و فیلمنامه هم و ساعت ها خوشنويس��ي كار مي كند و سه تار 
و دو تار هم در آغوش مي گیرد و هي  هاي هوي هم از حنجره 

زخمي او تراواست... 
او كه همواره خاطرش از پريشاني جمع است همه اين عوالم را 

به حال و مقام خود، رها كرده است. 
اينها همه كه گفته آمده، جواني اوست... اينك اين دم اين زمان 
كه او نه پیر ماه و سال كه سفید روي و موي عشق است. حكايت 

و روايت او از لوني ديگر است آرد بیخته و غربال در آويخته نه!
... ستیز و صلح او س��تیزي بي نفاق و بي نقاب نه به بوي نشان و 

القاب مست بود…
او را اگر چه س��الي يك بار هم نمي بینم اال ناگهان و بي خبر در 
كجا و ناكجا و بي  در كجا اما دوستش داشته ام و دارم با همه هول 
و هراسي كه دوستي با او و دوست داشتن او در دل و جان ايجاد 

كرده  است و مي كند كه آن منصور منتظر غیرمنتظره است.«

اميري اسفندقه: 
»ميرشكاك« پنجره اي باز است و خواهد بود

 اثر زهرا بلنددوست
 به چاپ پنجم رسيد

»چايت را من ش�يرين مي كنم« نوش�ته زهرا بلنددوس�ت 
رس�يد.  پنج�م  چ�اپ  ب�ه  كتابس�تان  نش�ر  توس�ط 
»چايت را من شیرين مي كنم« داستان دختري است به نام سارا، 
ايراني االصل و مقیم آلمان با پدري كه سمپات سازمان مجاهدين 

خلق بوده و مادري كه در نقطه مقابل پدر قرار دارد. 
سارا و برادرش در میان دعواها و كشمكش هاي اين دو كه مادر 
از خدا مي گفت و خوبي هايش و پدر از دغدغه هاي س��ازمان، نه 
خدا كه از نظر آنها فقط نظاره گر كتك خوردن هاي مادر بود، نه 
س��ازمان كه همه چیز را فداي اهدافش مي كرد، خأل را انتخاب 
مي كنند و پناه هم مي ش��وند ولي طي ماجراي��ي برادرش هم 
به اس��الم گرايش پیدا كرده، وارد گروه داعش ش��ده و ناپديد 
مي شود. انتش��ارات كتابس��تان معرفت چاپ پنجم اين اثر را با 

قیمت 38هزارتومان منتشر كرده است. 
.............................................................................................................

 گروه عشاق 
روي صحنه خواهد رفت

گروه عش�اق در ح�وزه هنري آث�اري از بزرگان موس�يقي 
ايران را ب�ا خوانندگي رس�ول نجفي�ان اج�را خواهد كرد. 
مدير اجرايي گروه عشاق به ايرنا گفت: گروه ما به سرپرستي 
جمش��ید آقايي و تهیه كنندگي مجید فالح پور در روز سوم 
مرداد ساعت 21 در تاالر انديش��ه حوزه هنري روي صحنه 
خواهد رفت. »آيدا امیري« افزود: در اين كنس��رت رس��ول 
نجفیان و حمیدرضا پنجه پور به عنوان خواننده ما را همراهي 

خواهند كرد. 
وي درباره رپرتوار اجرايي اين كنس��رت گفت: م��ا در اين اجرا 
تعدادي از آثار جمشید آقايي و آثاري از بزرگان موسیقي ايران 

نظیر همايون خرم و جهانبخش پازوكي را اجرا خواهیم كرد. 
وي افزود: با توجه به نزديك بودن ايام مبارك عید سعید مبعث 

آهنگي در مدح حضرت رسول)ص( اجرا خواهد شد. 
رسول نجفیان بازيگر و مجري پیشكسوت تلويزيون است كه چند 
سال پیش با اجراي اثر ماندگار عجب رسمیه رسم زمونه در عرصه 
موسیقي هم مطرح شد. بلیت فروشي اين كنسرت از 2٧خرداد در 

سايت ايران كنسرت آغاز شده است. 
.............................................................................................................

مستند »بانو« آماده نمايش شد
مستند »بانو« كه داستان 
عصم�ت  بان�و  زندگ�ي 
احمديان را روايت مي كند، 
ش�د.  نماي�ش  آم�اده 
به گزارش »جوان« محمد 
حبیبي منصور، نويسندگي 
و كارگرداني اي��ن اثر را بر 

عهده دارد. 
مستند س��ینمايي بانو در 
82 دقیقه روايتگر زندگي 
پرفراز و نش��یب بانو عصمت احمديان، از زنان تاثیرگذار اهواز 
است؛ زني كه خودش و اعضاي خانواده او از جمله همسر و سه 

فرزندش هر كدام به نوعي با جنگ در ارتباط هستند. 
زندگي پس از جنگ و فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي خانم 
احمديان نیز بخش مهمي از زندگي اوست كه در اين مستند به 

آن پرداخته شده است. 
گروه فیلمس��از در يك همراهي دو س��اله تالش كرده اس��ت 
تصويري واقعي و دور از ش��عارزدگي از زندگي يك زن موفق را 

به مخاطب ارائه دهد. 
اين مستند به همت واحد مستند دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 

انقالب اسالمي تولید شده است.

نويد  پارسا     ديده بان

 پيام 50 ميليون دالري »كفرناحوم« 
به سينماي عرب

»كفرناحوم« كه نامزد اس�كار 201۹ بود، تمام ركوردهاي سينماي 
عرب را جابه جا كرد كه بيش�تر مديون گيشه سينماي چين است. 
به گزارش فارس به نقل از هالیوود ريپورتر، درام نامزد اسكاري »نادين 
لبكي« كارگردان لبناني با عنوان »كفرناحوم« تمام ركوردهاي سینماي 
عرب را جابه جا كرد كه بیش��تر مديون ماركت سینماي چین است. در 
حالي كه اين دور از رويداد س��ینمايي كن براي س��ینماي كشورهاي 
عربي ناامیدكننده بود اما معدود آث��اري از همین منطقه در رقابت ها و 
رويدادهايي مهم به موفقیت هايي چش��مگیر دس��ت يافتند كه همین 
موفقیت بايد دلیلي براي خرس��ندي صنعت س��ینماي عرب باش��د. 
»كفرناحوم« س��اخته »نادين لبكي« كارگ��ردان زن لبناني با نامزدي 
اسكار و نیز دريافت جايزه ويژه هیئت داوران جشنواره بین المللي فیلم 
كن 2۰18 عنوان موفق ترين فیلم تمام تاريخ دنیاي عرب را از آن خود 
كرده است. پس از اكران آغازين در 29 آوريل، »كفرناحوم« كه داستان 
نوجواني 12ساله اس��ت كه از دس��ت خانواده اش مي گريزد، در گیشه 

سینماي كشور چین خوش درخشید. 

با وجود فروش گیشه خانگي يك میلیون و 6۰۰هزار دالري اين فیلم كه 
با اكراني محدود توسط كمپاني سوني انجام گرفت و آمار ناامیدكننده از 
ديگر ماركت هاي شاخصي همچون فرانسه با 635هزار دالر و بريتانیا با 
184هزار دالر، اما اتفاق خوب ب��راي اين فیلم در چین رخ داد. به دنبال 
اكران موفق اين فیلم در اين كشور تنها در آخر هفته اكران اول خود در 
اين كش��ور 12میلیون و 5۰۰هزار دالر فروش داشت كه اين موفقیت 
مرهون راهكار رندانه كمپاني »راود پیكچرز« ب��راي زمان و نوع اكران 
»كفرناحوم« در چین بود. تا موعد جش��نواره ك��ن و موفقیت اين فیلم 
در اين رويداد مهم سینماي جهان، فروش كلي فیلم به رقم 4۰میلیون 
دالر رسیده بود و حاال اين رقم به 54میلیون دالر رسیده و حتي از فیلم 

»َشَزم«، »دامبو« و به تازگي از »عالءالدين« هم باالتر ايستاده است. 
ويژگي هاي قابل توجه فیلم كفرناحوم تمام ركوردهاي سینماي عرب 
را شكسته است. نادين لبكي كارگردان اين فیلم موفق، در سال 2۰۰٧ با 
اولین فیلم بلند خود »كارامل« كه آن هم تا پیش از اين، بزرگ ترين فیلم 
موفق س��ینماي عرب بود، در زمان خود 14میلیون دالر فروش داشت. 
مقام دوم در دست »حیفا المنصور« كارگردان سعودي بود كه 6میلیون 
دالر براي فیلم »وجده« كسب كرده بود. مقام سوم هم با فروش 4میلیون 
دالري به فیلم »بهشت« تعلق داشت كه به كارگرداني »هاني ابو اسعد« 
ساخته شده بود. اين فیلم نیز نامزد جايزه اسكار بهترين فیلم زبان خارجي 
را در كارنامه خود دارد. مهم ترين وجه موفقی��ت فیلم »كفرناحوم« به 
حضور و خوب ديده ش��دن اين فیلم در ماركت چین برمي گردد كه به 
عنوان پديده اي بالقوه از دنیاي عرب معرفي شده است و در اين ماركت 
در حال توسعه و غیرقابل پیش بیني، با اس��تقبال مخاطبان اين كشور 

پرجمعیت مواجه شده است.

     خبر

استاد دانشگاه هنر:

 تأثير هنجارشكني در شبكه نمايش خانگي 
از ابتذال در سينما بدتر است

   مصطفي محمدي
س�ريال هاي ش�بكه نمايش خانگي برخ�الف توفيقاتي كه 
مي توانس�ت داش�ته باش�د به  س�مت هنجارش�كني هاي 
اخالقي و ابت�ذال رفته اس�ت، اي�ن تأثيرگ�ذاري به نوعي 
به ص�ورت زيرپوس�تي در ح�ال حرك�ت اس�ت و اث�رات 
مخ�رب آن ب�ه  مرات�ب بدت�ر از ابت�ذال در سينماس�ت. 
دكتر حسن فارسیجاني درباره اهمیت شبكه خانگي به تسنیم 
گفت: شبكه نمايش خانگي يكي از مهم ترين ابزارهاي نمايشي 
ماست كه حتي از فیلم هاي س��ینمايي در حال اكران به  دلیل 
نمايش ساده و راحت در منزل، مقرون به صرفه  بودن خصوصاً 
به  دلیل گراني س��ینما، پخش مكرر و تماشاي آن به  همراهي 
خانواده تأثیرگذارتر است. اين استاد دانشگاه هنر در ادامه بیان 
كرد: اين توصیفات هم مسئولیت هاي مسئوالن سینمايي ما را 
سنگین تر كرده است و هم هنرمندان مسئولیت دوچنداني پیدا 
مي كنند. در كنار اين  نكات بايد يادآور شد كه اگر هزينه  تولید 
اين آثار خوب تدبیر شود نتیجه اش اين است كه بازگشت سرمايه 
خوبي براي تهیه كننده ها و سرمايه گذاران به  بار خواهد آورد و 
سود كالني را به  همراه خواهد داشت كه قابل مقايسه با سینماي 
روي پرده نیست. خود اين موضوع باعث عالقه مندي هنرمندان 
شده كه به شبكه نمايش خانگي گرايش داشته باشند، همین  
طور به  نوعي اسپانسرها نیز عالقه مند هستند با سرمايه گذاري 

روي اين حوزه سودآوري بهتري داشته باشند. 
اين مدير فرهنگي و هنري كشور گفت: مطالب گفته  شده باعث 
مي شود مجبور شويم چارچوب حرفه اي و خوبي را تعريف كنیم 
كه متأس��فانه در اين زمینه ما خیلي جلو نرفتی��م، مخصوصاً با 
ركودي كه در نمايش خانگي بود، فیلمس��ازان ما به روش هاي 
مختلفي كه بتوانند از مديوم سینماي خانگي بهره بیشتري ببرند 

و آن را گیشه اي كنند، روی آورده اند. 
عضو شوراي سیاستگذاري شبكه4 درباره ادامه روند سريال هاي 
خانگي اضافه كرد: با توجه به اينكه مي توان يك س��ريال و فیلم 
شبكه نمايش خانگي را چندين بار ديد و به افراد مختلف داد تا آن 
را ببینند و ديگر اينكه شرط سني خاصي ندارد اين موضوع باعث 
سوءاستفاده از آن از طرف برخي از هنرمندان شده است. شوراي 
نمايش و پروانه ساخت شبكه ويدئويي ما نیز اغماض مي كنند، 
در نتیجه ضربه هاي سنگیني به خانواده ها و فرهنگ و اعتقادات 
و باورهاي ما زده مي ش��ود. ما بارها به مسئوالن مربوطه گوشزد 
كرده ايم كه برخي از اين سريال ها داراي صحنه ها و گفت وگوهايي 
است كه واقعاً نمي شود ديد. سینما اگر داراي ابتذالي باشد مي توان 
نرفت و تماشا نكرد ولي اين مورد در خانه است و مانند برنامه هاي 

تلويزيون پخش مي شود. بسیاري از خط قرمزها دارد رد مي شود 
و كس��ي هم به آنان تذكر نمي دهد. از طرف ديگر مي بینیم كه 
خود فیلم هاي س��ینما و آثار ديگر براي اينكه بازارگرمي داشته 
باشند و بتوانند فروش بهتري كنند، مثالً پشت صحنه ها را پخش 
مي كنند كه در آن نیز خط قرمزهاي ديگري رد مي شود. رئیس 
كمیته فصل فیلم و س��ريال كتاب، اهداف و اولويت هاي تولید و 
پخش صداوس��یما را اينچنین بیان كرد: بايد نسبت به شوراي 
نظارتي گاليه كرد كه چرا نسبت به مفاهیم و آموزه هاي غلطي 
كه س��ريالي مانند »ممنوعه« در زمینه ازدواج دختر و پسر وارد 
كرده هیچ واكنشي نشان نداده است. رسماً رواج سبك زندگي 
غربي و تقبیح ارزش هاي ديني و انقالبي به  وفور در سريال هاي 
شبكه نمايش خانگي ديده مي شود. زماني بايد نگران اين موضوع 
مي بوديم كه چنین مفاهیمي را س��ريال هاي ماهواره اي نشان 
مي دادند ولي فعاًل مشكل اين است كه همان مفاهیم را به  صورت 
بدتر در شبكه نمايش خانگي خودمان نشان مي دهند. اگر نظارت 
درست صورت نگیرد و رعايت نشود بايد مطمئن بود كه گام به 

گام تهديد خانواده ها جدي تر خواهد بود.
دكتر فارسیجاني در پايان درباره چرايي ورود نكردن سینماگران 
فرهنگي و ارزشي ما به شبكه نمايش خانگي گفت: نمايش خانگي 
داراي تهديد و فرصت است. فرصت بسیار خوبي است كه بتوان در 
آن ارزش ها و مسائل فرهنگي را وارد كرد و نشان داد اما از سوي 
ديگر به  دلیل آنكه داراي تهديد مالي به خاطر سرمايه گذاري و 
مشكالت ديگر است، غالباً دست و پاي ورود سینماگران به آن 
بسته است. سینماگران اگر بخواهند دچار مسائل مالي نشوند 
بايد به  فكر گیشه خود باش��ند و براي اين كار مجبور مي شوند 
مفاهیم زرد و مبتذل را وارد كنند در حالي كه عالقه مند به تولید 
و ساخت اين مفاهیم نیستند. جا دارد براي حل اين مشكل امثال 
سازمان هايي مانند اوج ورود كنند تا راه براي همكاري فیلمسازان 
و سینماگران خوب ما كه تالش براي ساخت آثار خانگي ارزشي، 

فرهنگي و مناسب دارند، باز شود.

    محمدصادق عابديني
هر بار كه ن�ام بازيگر خارجي در س�ينماي 
ايران مطرح مي ش�ود، به خص�وص اگر آن 
بازيگر زن نيز باش�د، به سرعت تصاوير آن 
بازيگ�ر در س�ايت هاي فارس�ي و صفحات 
ايراني ش�بكه هاي مجازي منتشر مي شود، 
حت�ي گمنام تري�ن بازيگ�ران خارج�ي 
ك�ه در فيلم ه�اي ايران�ي ب�ازي كنن�د به 
س�رعت در معرض توج�ه كارب�ران ايراني 
قرار مي گيرن�د و زندگي خصوص�ي آنها به 
اصط�الح ش�خم زده مي ش�ود؛ موضوعي 
ك�ه نمي توان�د چندان ني�ز اتفاقي باش�د. 
ب��ازي هنرمن��دان خارج��ي در س��ینماي 
ايران مس��ئله اي اس��ت كه به عن��وان بازوي 
افزايش دهنده میزان فروش فیلم ها از س��وي 
فیلمسازان استفاده مي شود؛ كاري كه بسیاري 
از فیلم هاي كمدي بي س��ر و ت��ه تجاري از آن 
براي جلب توجه استفاده مي كنند و در بسیاري 
از نقش هايي كه بازيگران خارج��ي آن را ايفا 
كرده اند مي ش��ود به راحتي بازيگري ايراني را 

جايگزين كرد. 
حضور بازيگر خارجي نیز صرفاً به پروژه هاي 
تجاري مانند »جن زيب��ا« و »تگزاس«، »من 
س��الوادور نیس��تم« بازنمي گردد و فیلم هاي 
منتس��ب به جريان ارزش��ي س��ینما مشابه 
»فرشتگان قصاب« و»گام هاي شیدايي« بنا 
بر ضرورت داستان از بازيگر غیرايراني استفاده 
كرده اند. حتي در تلويزيون نیز ش��اهد حضور 
بازيگر غیرايراني بوده ايم، به طوري كه بازيگر 
زن لبناني سريال »حوالي پايیز« پیش از ايفاي 
نقش در اين سريال در يك ش��وی تلويزيوني 
در آن كشور حاضر ش��ده بود و فیلم آن نیز در 

شبكه هاي مجازي دست به دست شد. 
    معضل عكس ه�اي ناج�ور بازيگران 

خارجي
در جديد ترين حض��ور حاش��یه دار بازيگران 
خارجي در فیلمي ايراني، مسئله تصاوير خارج 
از عرف بازيگر فیلم »دختر ش��یطان« مطرح 
شده اس��ت؛ اتفاقي كه باعث شده اين فیلم در 

كانون توجه قرار گیرد. 
»دختر شیطان« به كارگرداني محمد قربان پور 
در هند فیلمبرداري شده اس��ت و در آن يك 
بازيگر و مدل زن س��ینماي هن��د ايفاي نقش 

مي كند. دومین تجربه چند سال اخیر همكاري 
ايران و هند در ساخت فیلم سینمايي در حالي 
رقم خورد ك��ه قربان پور پیش از آن »س��الم 
بمبئي« را در هند جلوي دوربی��ن برده بود و 
در آن فیلم نیز از حضور يكي از مش��هورترين 

بازيگران زن سینماي بالیوود استفاده شد. 
اما تفاوت بازيگر زن »دختر ش��یطان« با ديگر 
بازيگ��ران زن خارجي كه در س��ینماي ايران 
ايفاي نقش كرده اند، به حجم تصاويري كه از 
وي منتشر شده باز مي گردد چراكه اين بازيگر 

پیش از اين در هند مدل بوده است.
حواشي فیلم »دختر شیطان« كه گويا به ممنوع 
شدن اكران در بعضي از شهرها هم منجر شد، 
باعث شد تا معاون نظارت و ارزشیابي سازمان 
س��ینمايي در موضعي منفعالنه از ضابطه مند 
شدن حضور بازيگر خارجي در سینماي ايران 

خبر بدهد.
 ابراهیم داروغ��ه زاده می گوي��د: »در موضوع 
بازيگران خارجي در س��ینماي ايران، تاكنون 
مالحظه م��ا عدم حض��ور آنه��ا در فیلم هاي 
مس��تهجن و غیراخالقي و عدم شهرت آنها به 

مفاسد اخالقي بوده است.« 
    مس�ئله دار ب�ودن در جل�و و پش�ت 

دوربين
م��روري بر آثار برخ��ي از بازيگ��ران مرد و زن 
خارجي حاضر در سینماي ايران نشان مي دهد 
آنها نه تنها در زندگي ش��خصي داراي مفاسد 
اخالق��ي بوده اند بلك��ه در ايف��اي نقش هاي 
س��ینمايي از ب��ازي در س��كانس هاي حاوي 
صحنه هاي غیراخالقي نیز ابايي نداش��ته اند. 
نمونه واضح اين موضوع را مي توان در نقش های 

»ژولیت بینوش« ديد. 
اين بازيگ��ر زن در چند اث��ر از مرحوم عباس 
كیارس��تمي نیز جلوي دوربین رفته اس��ت يا 

در مورد بازيگران م��رد، »طاهر رحیم« بازيگر 
الجزايري االصل س��ینماي فرانسه كه در فیلم 
»گذش��ته« به كارگرداني اصغر فرهادي بازي 
كرده است يا »ژرار دوپارديو« كه در فیلمي به 
كارگرداني جمال ش��ورجه ايفاي نقش داشته 
است نیز در كارنامه سینمايي خود صحنه هاي 

غیراخالقي بازي كرده اند. 
اين مثال ها به خوبي نشان مي دهد كه ادعاي 
مدير سازمان س��ینمايي از توجه به نداشتن 
سابقه حضور در فیلم هاي غیراخالقي چندان 
درس��ت نیس��ت، مگر اينكه تفس��یر سازمان 
س��ینمايي از فیل��م غیراخالقي، هم��ان آثار 
مس��تهجن مربوط به صنعت پورن باش��د كه 
قاعدتاً بازيگران آن فیلم ها در سینماي هنري 
يا اساساً حضور ندارند يا حضور قابل مالحظه اي 
نداش��ته اند، البته معاون نظارت و ارزش��یابي 
سازمان سینمايي نیز تلويحاً به اين مورد اشاره 
ك��رده و مي گويد: »اين نكته را توجه داش��ته 
باش��یم كه به عنوان مث��ال »آنتوني كويین« 
بازيگر بزرگ هالیوود در فیلم ماندگار محمد 
رس��ول اهلل)ص( در نقش حمزه سیدالش��هدا 
ظاهر شده بود كه حتماً اين بازيگر عكس ها و 

سبك متفاوتي از نقشش داشته است.«
    حساسيت هاي حداقلي براي نظارت

پس اگر قرار باش��د قبول داش��ته باش��یم كه 
بازيگر خارجي فیلم هاي ايراني ممكن اس��ت 
در ديگ��ر فیلم هاي��ش نقش هايي ب��ازي كند 
ك��ه در آن نقش ها صحنه ه��اي غیراخالقي و 
خارج از عرف اس��المي وجود داش��ته باش��د، 
نبايد حساس شد. اين به آن معناست كه عماًل 
موض��وع ضابطه من��دي در حد همان س��طح 
ابتداي��ي باقي مي مان��د و نمي توان��د عملكرد 

مؤثري داشته باشد. 
به نظر مي رس��د تنها اقدامي ك��ه مي تواند به 
سازمان سینمايي در سر و سامان دادن حضور 
بازيگر خارجي در س��ینماي ايران و كم شدن 
حواش��ي مربوط به تصاوي��ر غیراخالقي اين 
بازيگران كمك كند اين است كه اين سازمان 
حضور بازيگ��ر خارجي را منوط ب��ه ضرورت 
فیلم كن��د و از تبدي��ل بازيگ��ران خارجي به 
خصوص بازيگران زن، به ابزار تبلیغاتي فیلم ها 
جلوگیري كند. شكي نیست كه اصرار برخي از 
آثار سینمايي به خصوص فیلم هاي تجاري بر 
حضور بازيگر خارجي صرفاً براي فضا سازي و 

ايجاد جاذبه است. 
تولید آثار س��ینمايي در خ��ارج از ايران نیز به 
منظور دور زدن محدوديت هاي موجود در ايران 
براي نمايش ندادن زن بي حج��اب و احتماالً 
دلبري هاي زنانه اس��ت كه پیش از انقالب در 

سینماي فیلمفارسي رواج داشت. 
كمرنگ شدن حساس��یت هاي قبلي مديران 
سینمايي به واس��طه رواج تس��اهل و تسامح 
فرهنگي، اكنون س��ینماي اي��ران را به محلي 
براي ع��رض اندام بازيگران ن��ه چندان مطرح 
خارجي تبديل كرده اس��ت كه نه انتخاب آنها 
براي حضور در فیلم هاي ايراني داراي ضابطه 
است و نه امكاني براي مديريت فضاي مجازي 

آنها وجود دارد.

وعده ضابطه مند شدن حضور بازيگران خارجي در سينماي ايران

 جست وجوي اسم بازيگر خارجي را
ممنوع كنيد!

ب��ازي هنرمن��دان خارجي در 
سينماي ايران مسئله اي است كه 
به عنوان بازوي افزايش دهنده 
ميزان فروش فيلم ها از س��وي 
فيلمسازان اس��تفاده مي شود

 افتتاح اولين موزه فلسطيني 
در قلب اياالت متحده امريكا

موزه مردم فلسطين، 
اس�ناد  نم��اي�ش 
فرهنگ�ي، تاريخي و 
آثار هنري هنرمندان 
فلس�طيني سراس�ر 
جهان را در قلب اياالت 
متح�ده آغ�از ك�رد. 

به گزارش ايسنا و به نقل از الجزيره، اولین موزه فلسطیني واقع در واشنگتن روز 
شنبه )15 ژوئن( افتتاح ش��د. موزه مردم فلس��طین)MPP( با شعار »بي شمار 
روايت، يك قلب« شامل دو بخش مي شود. نمايش��گاه موقت اين موزه، آثار پنج 
هنرمند با تم »تفسیر جديدي از آينده« را به نمايش مي گذارد و در بخش ديگر، 
نمايشگاه دائمي اين موزه تاريخ و فرهنگ مردم فلسطین را در چهار بخش متفاوت 
به نمايش مي گذارد. موزه مردم فلسطین حدود يك سال پس از افتتاح اولین موزه 
فلسطیني در اياالت متحده )در ايالت »كنتیكت«( روز شنبه درهايش را به روي 
عالقه مندان گشود. طرح اولیه ساخت اين موزه در سال 2۰15 مطرح شد. »بشري 
ناصر« بنیانگذار و مدير اين موزه بیان كرد: »وقتي براي اولین بار در سال 2۰11 به 
واشنگتن آمدم، تحت تأثیر يادبودها و موزه هاي اين شهر قرار گرفتم. در همان زمان 

به دنبال مكاني بودم كه داستان فلسطیني ها را بازگو كند اما چیزي نیافتم.«
»ناصر« با كمك گروه كوچك نمايشگاه متحركي را در سال 2۰15 تأسیس و 
به همراه آثار هنري هنرمندان فلسطیني به دانشگاه ها، كلیساها و ديگر مراكز 
فرهنگي سفر كرد. اكنون موزه دائمي »مردم فلسطین« اسناد تاريخي فلسطین 

را به نمايش مي گذارد.


