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گفتار دانشمندان اگر صحيح 

و درس�ت باش�د، دوا )داروى 

شفابخش( و اگر نادرست و خطا 

باشد، درد و بيمارى است.

به�روز افخمي در حاش�يه برگ�زاري يک�ي از كارگاه هاي 
بازيگري خ�ود در حوزه هنري، طبق اع�ام قبلي باالخره 
نس�خه مورد تأييد خود از »فرزند صبح« را رونمايي كرد. 
به گزارش مه��ر، در اولین مواجهه و پی��ش از آغاز اكران 
فیلم »فرزند صبح« حض��ور كمرنگ اصحاب رس��انه و 
منتقدان در اين برنامه )كه يك روز پیش تر رسانه اي شده 
بود( قابل توجه بود، گويي كسي باور نداشت كه »فرزند 
صبح« قابل اصالح بوده و به همین دلیل كمتر كسي براي 
تماشاي نسخه اي ديگر از آن، كنجكاوي و اشتیاق از خود 
نش��ان داد، با اين همه اما بهروز افخمي پس از گذش��ت 
9سال، باالخره نس��خه بازتدوين شده مدنظر خود را كه 
به گواه تیتراژ، مبتني بر همان نس��خه اي است كه پیش 
از جشنواره بیست ونهم فجر با همراهي زنده ياد سیف اهلل 
داد تدوين كرده بود، رونمايي كرد تا پاسخ همه نقدهاي 

وارد به اين فیلم را بدهد. 
»فرزند صبح« بهروز افخمي حاال يك »فیلم« است كه حتي 
مي توان آن را دوست نداش��ت. مي توان از نقاط ضعف و زاويه 
نگاه خالقش گفت و اي كاش ها را درباره محتوا و س��اختارش 
فهرس��ت كرد اما ديگر يك پروژه هدرش��ده نیست. »روايت 
آش��فته«، »گاف هاي متعدد تاريخ��ي«، »دوبله مضحك« و 
مهم تر از همه اينها »ارائه تصويري معوج و خش��ن از كودكي 
حضرت امام)ره(« كلیدواژه هاي مشترك اكثر نقدهايي بودند 
كه پ��س از رونمايي فیل��م »فرزند صبح« در جش��نواره فجر 
سال 89 در فضاي رسانه اي مطرح مي شد و فیلم آنقدر از نظر 

ساختار و محتوا غیرقابل دفاع بود كه افخمي خود نیز به جرگه 
معترضان پیوس��ت و در عین حال تالش كرد از منظر فني، از 

امكان اصالح فیلم با تدوين مجدد بگويد. 
همین طور هم شد؛ در نسخه موردتأيید افخمي از »فرزند 
صبح« همه چیز سر جاي خود است. روايت فیلم مبتني 
 بر گفت وگ��وي ذهني »روح اهلل« با پدر ش��كل مي گیرد 
و در همین مختصات هم رفت و برگش��ت در دوره هاي 
مختلف سني حضرت امام)ره( در داستان فیلم، توجیه 

پیدا كرده است. 
موس��یقي پرحجم به��زاد عبدي، هم��راه با ص��داي زنده ياد 
فرهاد مهراد، اتمسفر ش��نیداري فیلم را كاماًل به  خدمت اين 
فضاي ذهني درآورده و به زنجیر اتصال��ي میان تصاوير فیلم 
و حسگرهاي احساسي مخاطب تبديل شده است. همچنین 
دوبله هاي عجیب و اغراق شده نسخه قبل به  طور كامل حذف 

و از صداي اصلي بازيگران استفاده شده است. 

نمايش تازه ترين نسخه »فرزند صبح« از سوي بهروز افخمي

»فرزند صبح« بهروز افخمي، حاال يك »فيلم« است!

مهر بازبيني وزارت ارشاد روي نسخه قاچاق »متري شيش و نيم«
   جواد محرمي

اگر چند سال پيش اسکار در اقدامي بي سابقه 
جايزه بهترين فيلمش را از طريق ميشل اوباما 
و كاخ س�فيد به فيلم ضدايراني »آرگو« اعطا 
كرد و ش�ائبه ها درباره رويکردهاي سياس�ي 
اين آكادم�ي را به ط�ور كامل قوت بخش�يد، 
اين بار با انتخاب فردي كه رس�مًا همجنس باز 
است حمايت از اين فرقه را بيش از پيش علني 
كرده و تا حدودي به آن رس�ميت مي بخشد. 
آكادمي هنرهاي سینمايي امريكا با انتخاب يك 
رئیس همجنس ب��از گام هاي ت��ازه و علني تري 
براي حماي��ت و فرهنگ س��ازي در رابطه با فرقه 

همجنس بازان برمي دارد. 
   پيشروي منحرف ها از »كن« تا »اسکار«

سال پیش و در جريان آخرين دوره جايزه سینمايي 
اسكار دقیقاً به دلیل موضوع همجنس بازان اين 
رويداد س��ینمايي دچار حاش��یه ش��د؛ آنگاه كه 
مجري سیاهپوس��ت برنامه اس��كار به دلیل يك 
توئیت ش��وخ طبعانه درباره همجنس بازان تحت 
فش��ار قرار گرفت و مجبور به عذرخواهي ش��د با 
اين ح��ال عذرخواهي او پذيرفته نش��د و اجراي 
برنامه اختتامیه را از دست داد. همجنس بازها سه 
ماه پیش در س��ويي ديگر از دنیاي غرب با تحت 
فشار قرار دادن آلن دلون، اسطوره بازيگري كشور 
فرانس��ه اين رويداد س��ینمايي را نیز به حاشیه 
بردند و دلون 92ساله را تحت فشار رسانه اي قرار 
دادند. جشنواره كن البته با اعطاي جوايز مهمي به 
فیلم هايي كه با موضوع همجنس بازي در سال هاي 
اخیر ساخته شده عمال خود را به عنوان يك رويداد 

هنري طرفدار اين فرقه معرفي كرده بود. 
حال اين جايزه اسكار است كه به شكلي واضح تر 
نش��انه هاي عالقه مندي به همجنس بازي را ارائه 
مي دهد؛ نشانه هايي كه طي سال هاي اخیر ردپاي 
آن به وضوح در گرايش به آثار با اين موضوع قابل 
مش��اهده بود و خیلي ها در همین ايران خودمان 
س��عي مي كردند آن را انكار كنند. جالب اس��ت 
كه عطش رسمیت بخش��یدن به اين موضوع در 
جشنواره هاي س��ینمايي غرب آنقدر باالست كه 
انكاركنندگان ديگر كمتر در نفي آن موضع گیري 
مي كنند. اين در حالي اس��ت ك��ه جامعه امريكا 
نسبت به اين موضوع واكنش منفي نشان مي دهد. 
اعتراض میلیوني خانواده هاي امريكايي در قالب 
يك كمپین به خاط��ر يك صحنه از انیمیش��ن 
»داستان اسباب بازي ها4« كه اخیراً بروز پیدا كرد 
از همین مس��ئله حكايت دارد. مادران امريكايي 
در اعت��راض به تروي��ج همجنس گراي��ي در اين 

انیمیشن به كمپین »يك میلیون مادر« پیوستند 
ولي جالب است كه اين اعتراضات گسترده هرگز 
باعث نمي شود تا ترمز حمايت از اين فرقه انحرافي 
در امريكا و كشورهاي غربي كشیده شود. معناي 
اين اتفاقات اين اس��ت كه هالی��وود خیلي وقت 
اس��ت تصمیم خود را گرفته و قرار نیست تحت 
تاثیر جامعه فیلم بسازد و صرفاً قرار است منويات 
فرقه هاي اقلیت اما بانفوذ را در جامعه ترويج كند. 

   بازي كثيف اسکار با رنگين پوستان
اسكار البته سال پیش در مراس��م اختتامیه اين 
رويداد براي همجنس بازان سنگ تمام گذاشت و 
در تازه ترين طراحي اش پاي رنگین پوستان را به 
اين بازي كثیف باز كرد. اسكار همواره درباره جايزه 
ندادن به سینماگران رنگین پوست مورد اتهام بود 
اما سال گذشته عنوان شد كه قرار است اين ناديده 
گرفتن ها جبران ش��ود و جايزه بهترين فیلمش 
را به اثري اعطا كرد كه درباره يك سیاهپوس��ت 
همجنس باز ساخته شده بود. جايزه بهترين بازيگر 
مرد نیز به »ماهرشاالعلي« براي ايفاي نقش دان 
ش��رلي در فیلم كتاب سبز اعطا ش��د؛ بازيگري 

مسلمان و سیاهپوست. 
حاال خبر مي رس��د ك��ه پس از اخ��راج جنجالي 
»هاروي واينستین« تهیه كننده با سابقه هالیوود 
از رياست اسكار به دلیل شكايت زنان متعدد از وي 
به اتهام سوء استفاده جنسي، يك فرد همجنس باز 
براي مديريت اسكار برگزيده شده است. در واقع 
اسكار اين سال ها به دست و پا زدن خود در فساد 

اخالقي شكلي علني و رسمي داده است. 
   از اوباما تا ديويد رابين 

»ديويد رابین« از بازيگران هالیوودي است كه به 
عنوان سي و پنجمین رئیس بزرگ ترين رويداد 
سازمان س��ینمايي جهان انتخاب شده است اما 
چیزي ك��ه طي اين روزه��ا و در رس��انه ها به آن 
پرداخت��ه نش��ده همجنس باز بودن اوس��ت كه 
مي تواند بس��یاري از معادالت را تحت تاثیر خود 
قرار دهد. او در شش سال گذشته به عنوان رئیس 
بخش مديران بازيگري در اي��ن آكادمي فعالیت 

كرده اس��ت. رابین در كارنامه خ��ود در بیش از 
100فیلم مشاركت داش��ته است كه از جمله آن 
مي توان به »بیمار انگلیسي« »كوتوله را بگیريد« 
و »مردان س��یاه پوش« اش��اره كرد. وی در سال 
201۷ براي انتخاب بازيگران سريال »دروغ هاي 
كوچك و بزرگ« و »تغییر بازي« در سال 2012 
دو جايزه امي برنده شد اما حاال مشخص مي شود 
كه برخ��ي از طرفداران اي��ن رئیس همجنس باز 
كه از او به عنوان مديري كه شرايط را براي تنوع 
نژادي! در اسكار تسهیل مي كند ياد كرده اند، آنها 
بايد اين نكته را ب��ه تحلیل هاي خود بیفزايند كه 
بخش��ي از اين پروژه براي فراهم آوردن ش��رايط 
جهت گسترش و تسهیل ش��رايط و ورود بیشتر 
همجنس بازان ب��ه مهم ترين س��ازمان و رويداد 
س��ینمايي جهان است و اساس��اً رنگین پوستان 

بازيچه اين هدف شوم هستند. 
رابین در گفت وگو با هالیوود ريپورتر و در جواب 
سؤال خبرنگار كه مي پرسد آيا امكان دارد از زندگي 
شخصي تان برايمان بگويید و اينكه مي توانید به 
راحتي از عاليق و احساساتتان بگويید؟ در جواب 
عنوان مي كند:» بس��یار افتخار مي كنم كه اولین 
رئیس همجنس باز آكادمي اس��كار و در حد اعال 

عاشق سینما هستم.« !
چند سال پیش اوباما رئیس جمهور سابق امريكا 
قانوني را امض��ا كرد كه ب��ر اس��اس آن فعالیت 
همجنس بازان در اين كش��ور قانوني شد و جالب 
است كه قانوني ش��دن اين موضوع نیز به لحاظ 
تاريخي بر عهده يك رئیس جمهور رنگین پوست 
نهاده ش��د. همین موضوع منجر به افزايش كّمي 
كارگردانان و عوامل همجنس باز در هالیوود شد كه 
تاثیرات خود را نیز به همراه داشت. اين رويكردي 
اس��ت كه امريكايي ها براي توس��عه آن در ديگر 
كشورهاي جهان به خصوص كشورهايي كه بیشتر 
دنبال منافع خود در آنجا هستند برنامه ريزي هاي 

بلند مدت انجام داده اند. 
بخش عم��ده اي از دس��تگاه عظیم فیلمس��ازي 
هالیوود در اختیار سرمايه داران كالن صهیونیست 
و در جهت اهداف آنها قرار دارد. در سال هاي اخیر، 
س��اخت فیلم هايي با محتواي همجنس بازانه و 
اعطاي جايزه ب��ه آنها با هدف عادي س��ازي اين 
روابط ضداخالقي و غیرانساني صورت مي گیرد. 
سال پیش »رايان مورفي« نويسنده و كارگردان 
هالی��وودي، دوهزاروششصدوپنجاه و س��ومین 
»ستاره تاالر مشاهیر هالیوود« را دريافت كرد و در 
مورد همجنس بازي خود گفت: كاماًل آشكارا و با 

افتخار اعالم مي كنم كه همجنس گرا هستم. 
مورفي در س��ال 2014 فیلم »قل��ب طبیعي« را 
ساخت. او در اين فیلم س��عي دارد تمايالت خود 
و ديگر همجنس بازان شبیه خود را كاماًل طبیعي 
 »usa today« نش��ان دهد. روزنامه امريكايي
مي نويس��د: هالیوود كه طبق سنت گذشته خود 
همجنس بازان را اف��رادي بیچ��اره، غیرعادي و 
فاجعه آمیز به تصوير مي كش��ید حاال فیلم هايی 
همچ��ون »بچه ها خ��وب هس��تند« و »خانواده  
مدرن« را در ش��بكه هاي تلويزيوني خود پخش 
مي كند و قصد دارد همجنس بازي و خانواده هاي 
همجنس باز را همانند ديگ��ر خانواده ها، عادي و 
بدون مشكل نش��ان دهد. حال بايد منتظر بود تا 
از اين پس شاهد تاثیرات متاثر از همجنس گرايي 
»ديويد رابی��ن« در مقام س��ي وپنجمین رئیس 

آكادمي علوم و هنرهاي سینمايي اسكار باشیم.

 عطش اسكار براي رسميت دادن 
به فرقه همجنس بازان

پ��س از رس��م��ی�ت دادن ب��ه 
ه�م�ج�نس ب���ازان از س��وی 
دول��ت اوب�ام���ا ح���اال ی��ک 
همج�نس باز 92 س�ال�ه رئی�س 
آکادم���ی اس��کار م�ی ش���ود

     محمدصادق عابديني
تهيه كنن�ده و كارگردان فيل�م »متري ش�يش و نيم« 
ادعا مي كنند نس�خه كامل اي�ن فيلم قاچاق ش�ده اما 
نشانه اي از نسخه قاچاق شده در اينترنت پيدا نمي شود!

»حدود 20سال از زماني كه نسخه بي كیفیت فیلم ها داخل 
بسته بندي هاي بي قواره كنار خیابان ها به فروش مي رسید، 
گذشته. در اين 20سال تكنولوژي چند برابر هزاره هاي سابق 
پیش رفته، سینما قلب ماهیت يافته، مجاز و واقعیت روي 
پرده ها غیرقابل تفكیك شده، اما ما هنوز پا در گل رسیدن 
به حقوق اولیه خود هستیم. نسخه »بازبیني ارشاد« چطور 
به دست شبكه هاي ماهواره اي رسیده؟ رسم امانت چه شد؟ 
دلخور از اين نیس��تم كه در اين تنگناي اقتصادي، كساني 
بي مزد و منت به تماش��اي فیلم بنش��ینند و اوقات خود را 
خوش كنند. دلخوري اينجاس��ت كه بي رسمي ممیزان و 
خیانت در امانت عادي شود. به آنهايي كه نسخه غیرقانوني 
فیلم را ديده يا خوانديد مي گويم س��رتان سالمت و به آنها 
كه محصول خون دل خورده ما را روانه بازار كرده اند عرض 

مي كنم رويتان سیاه، راه و رسم تان مرده و بي رهرو باد.«
  بازهم خواب خرگوشي اداره نظارت 

سعید روستايي نويسنده و كارگردان فیلم سینمايي »متري 
شیش و نیم« با انتشار يادداش��ت باال خبر از عرضه نسخه 
قاچاق اين فیلم بر اساس نسخه »بازبیني وزارت ارشاد« داد؛ 
نسخه اي كه بايد فقط در دست معاونت نظارت و ارزشیابي 
سازمان سینمايي باشد، اما انگار بازهم سازمان سینمايي و 
وزارت ارشاد نشان دادند كه نمي توانند امانتدار خوبي براي 

فیلم هاي سینمايي باشند. 
در هفته ه��اي اخیر، انتش��ار نس��خه هاي غیرقانوني فیلم 
»رحمان 1400« و »ش��بي ك��ه ماه كامل ش��د« بار ديگر 
ناكارآم��دي روش هاي نظارت��ي و صیان��ت از محصوالت 
فرهنگي را نمايان كرد، ضمن اينك��ه چند ماه پیش اكران 
نس��خه اي از فیلم رحمان 1400 غیر از آنچه اداره نظارت 

تأيید كرده بود، جنجالي شد. 
اما انتش��ار نس��خه هاي پرده اي يا »بازبیني وزارت ارشاد« 
براي آثاري كه هنوز روي پرده سینما هستند به معناي اين 
است كه بخشي از مخاطبان و مشتريان بالقوه اين فیلم ها با 
تماشاي نسخه غیرقانوني ديگر تمايلي به خريد آن نخواهند 
داشت و از اين ناحیه به مالكان قانوني اين آثار ضرر و زيان 

مالي و معنوي وارد مي شود. 
  ردپاي 2 وزير دولت در ماجرا! 

همزمان با انتشار اخباري مبني بر قاچاق نسخه كامل فیلم 
متري ش��یش و نیم يا همان نس��خه »بازبیني ارشاد« يك 

سايت خبري داستان قاچاق نس��خه كامل و بدون ممیزي 
فیلم »عصباني نیستم« را منتشر كرد. 

عصباني نیستم از جمله معدود آثاري است كه ابتدا نسخه 
غیرمجاز آن در اينترنت منتشر و بعد با تغییر سیاست وزارت 
ارشاد نسبت به فیلم هاي توقیفي، نسخه ممیزي شده آن در 

سینماها اكران شد. 
اما چگونگي انتشار نسخه ممیزي نشده اين فیلم با مهر 
وزارت ارشاد، داس��تان عبرت آموزي براي وزارت ارشاد 
دارد. »تابناك« مي نويسد: »وزير وقت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي دي وي دي فیلم »عصباني نیستم« را كه پس از 
كش و قوس فراوان اكران شد به خانه مي برد تا در محفل 
خانوادگي تماشا كند! از قضا يكي از وزراي وقت از وزير 
وقت فرهنگ و ارش��اد درخواس��ت مي كند دي وي دي 
اين فیلم را داش��ته باشد تا تماش��ا كند و وزير وقت نیز 
دي وي دي را در اختیار وي قرار مي ده��د! آقازاده وزير 
وقت هم در يك مهماني در لندن فیلم را براي دوستانش 
نمايش مي ده��د و دقیقاً پ��س از اين مهمان��ي فیلم لو 
مي رود. با اين ادعا، عماًل مديران ارش��د وزارت ارشاد در 
مظان اتهام خیانت در امان��ت قرار مي گیرند. با اين حال 
»متري ش��یش و نیم« هنوز در فضاي مجازي منتش��ر 
نش��ده و اغلب س��ايت هاي دانلود فیلم صرفاً به نمايش 
تیزر آن اكتفا كرده اند، اما س��عید روستايي تصويري از 
فروش نسخه لوح فشرده اين فیلم را منتشر كرده است. 
سیدجمال ساداتیان تهیه كننده »متري شیش و نیم« 
نیز در برنامه تلويزيوني»نقد سینما« نسخه قاچاق شده 
را نسخه كامل اين فیلم عنوان كرد كه پیش از جشنواره 
فجر در اختیار هیئت بازبیني ارش��اد قرار داده اس��ت. 
جالب اين است كه مجري برنامه »نقد سینما« نیز اذعان 
مي كند نسخه قاچاق فیلم را هرچه گشته پیدا نكرده، با 
اين اوصاف ممكن است داستان قاچاق »متري شیش و 
نیم« فضا سازي رسانه اي عوامل باش��د براي فیلمي كه 

كم كم بايد از پرده سینما خداحافظي كند.

»هنروتجربه« و بحران مخاطب
هنروتجربه از جمله زيرمجموعه هاي س��ازمان سینمايي است 
كه گزارش��ي از ريزهزينه هاي میلیاردي ص��ورت گرفته براي 
ادامه حیات اين گروه منتشر شده ولي هنوز مشخص نیست اين 

هزينه ها صرف كدام دستاورد براي اين گروه شده است؟
اينكه ساالنه بودجه اي میلیاردي به اين گروه داده شود فقط براي 
آنكه ده ها فیلم پشت خط اكران مانده را بدون سرند فیلم ها به 

صورت محدود روي پرده بفرستند هدف غايي اين گروه است؟
اينكه بودجه اي هنگفت صرف اين گروه ش��ود تا تعداد زيادي 
كارمند به صور مختلف ارتزاق كنند و نشريه اي كم مخاطب براي 

گروه منتشر شود هدف نهايي است؟
هیچ ساختار مرتبط با اكران قوام نمي يابد مگر آنكه درباره میزان 

ارتباطش با مخاطب صادقانه شفاف سازي شود. 
 در جريان آزاد اكران به صورت روزان��ه آمار مخاطبان فیلم ها و 
میزان فضاي اكران هر كدام از فیلم ها به طور واضح پیش روي 
مخاطب است ولي هنروتجربه نزديك شش سال بعد از راه اندازي 

هنوز درباره میزان مخاطبانش به روز آمار نمي دهد. چرا؟
چه ايرادي دارد همگان بدانند فالن فیلم هنروتجربه كه كلي تیزر 
تلويزيوني از آن پخش مي شود در همان پنج سانس گردشي كه 
دارد روزانه چقدر فروخته است؟ چه ايرادی دارد میزان مخاطبان 
روزانه فیلم هاي هنروتجربه به طور دقیق روشن شود؟ چه ايرادي 
دارد كه بدانیم در قبال میلیاردها هزينه اي كه براي هنروتجربه 

شده چقدر بازگشت سرمايه وجود داشته است؟
كار فرهنگي يك طرف قضیه است و ايجاد ارتباط با مخاطب طرف 
ديگر قضیه. تا ابد كه نبايد بودجه ه��اي هنگفت به هنروتجربه 
تزريق كرد و از آن سو شاهد سالن هايي با حداقل مخاطب بود. 

فرهنگ سازي بدون افزايش مخاطب معنا ندارد. 
روند فعلي هنروتجرب��ه كه هیچ داده اي از می��زان نفوذ به بدنه 
مخاطبان ارائه نمي كند بعید اس��ت كارك��رد فرهنگي خاصي 
هم داشته باشد. با در اختیار داشتن آمار نفوذ به دل مخاطب و 
دانستن سهم روزانه اين گروه از میزان مخاطبان سینماهاست كه 
مي توان برنامه اي جامع براي انحالل يا اصالح اين گروه طراحي 
كرد. مديران هنروتجربه راستي را پیشه كنند بلكه در درازمدت 

هم كه شده اين گروه از تكرار مكررات رهايي يابد.

قائم مقام شبکه3 سيما مطرح كرد
 بت شکني در مستندهاي شبکه3 را

ادامه مي دهيم
قائم مقام شبکه3 سيما با اش�اره به رويکرد تازه اين شبکه 
در عرصه مستندسازي تأكيد كرد كه در اين مسير به دنبال 
شکستن بت هاي ساخته شده و از برخي شخصيت ها هستند. 
شبكه3 چند ماهي مي شود كه به شبكه اصلي تلويزيون تبديل 
شده است؛ از برنامه هاي س��رگرمي مثل »عصر جديد« كه اين 
شب ها در مرحله فینال است و »ستاره ساز« كه به تازگي پخش 
آن تمام شده گرفته تا برنامه هاي تركیبي و گفت وگومحور و حتي 
مسابقات و سريال ها. در اين میان قرار است روي بخش ديگري 
هم بیشتر تمركز شود كه حوزه مستند است. در اين چند وقت 
هم مستندهاي مختلف سیاسي- اجتماعي از اين شبكه پخش 
شده اس��ت كه تازه ترين و جنجالي ترين آنها مستند »قديس« 
بود كه پخش آن همزمان با سالروز درگذشت احمد شاملو، سر 
و صداي زيادي به پا كرد و حواشي جنجالي اين مستند تا چند 

وقت ادامه داشت. 
محسن يزدي كه پیش از اين و در واكنش به انتقادات از مستند 
»قديس« صراحتاً از پخش اين مستند دفاع و تأكید كرده بود 
مسیر تولید و پخش آثاري از اين دست استمرار خواهد داشت، 
در گفت وگو با مهر به صورت صريح به تش��ريح اين رويكرد در 
شبكه3 سیما پرداخت و گفت: من پنج س��ال در حوزه هنري 
با مستندس��ازان زيادي در ارتباط بودم و با بدنه مستندسازي 
در كشور آش��نا ش��دم. ظرفیت هاي خوبي در اين حوزه وجود 
دارد كه بخش��ي از آن بچه هايي هس��تند كه در حوزه كارهاي 
انقالبي فعالند و در سطح ديگري هم بچه هايي هستند كه شايد 
سلیقه سیاسي ش��ان با ما يكي نباش��د اما آنها هم عالقه مند به 
كشورشان هستند، البته كساني هم هستند ولو اندك ولي براي 
جشنواره هاي خارجي فیلم مي سازند و حاضرند آبروي كشور را 

به يك جايزه بفروشند. 
به هرحال پیش از اين ما دوره اي در كش��ور داشتیم كه جريان 
مستند حرفه اي در دست افراد موس��وم به جريان روشنفكري 
بود و بچه هاي انق��الب در اين زمینه ظهور و بروزي نداش��تند، 
البته نمي خواهم بگويم اين جريان كاًل يكدست بوده و همه شان 
گرايش هاي تند روشنفكري داشتند ولي به هر حال فضاي حاكم 

بر مستند حرفه اي، فضاي روشنفكري بود. 
وي درباره رويكرد اين ش��بكه در مستندس��ازي عن��وان كرد: 
قطعاً يكي از حوزه هاي ما شكستن بت هاي ساخته شده است. 
رويكردمان يك كار هیجاني نیست بلكه به چهره هايي كه منطقه 

ممنوعه بودند مي پردازيم.

پيمان قادري     یادداشت

    مستند

ارجمند: 

دولت بايد در مقابل مافياي موسيقي از حقوق مردم حمايت كند

اگر دولت و نهادهاي قدرت بخواهند مي توانند معضل مافياي 
موسيقي را برطرف كنند. طبيعتاً اقتصاد موسيقي به عنوان 
ق فقط در كشور ما وجود ندارد، كشورهاي  يك اقتصاد خااّ
اطراف ما مثل تركيه يا كش�ورهاي عربي از همين مسئله 
بهره مي برند، در عين حالي كه منافع مردم تأمين مي شود. 
پیروز ارجمند از مديران سابق عرصه موسیقي با بیان مطلب باال در 
گفت و گو با فارس گفت: جريان هايي در موسیقي ايران وجود دارد 
كه سیاست ها و اقتصاد موسیقي را در كشور راهبري مي كنند. من 
واژه مافیا را با كمي احتیاط و اكراه به كار مي برم. يكسري گروه هاي 
مؤثر در موسیقي ايران هستند كه تاثیرگذار هستند و اين را منكر 
نیستم و در مورد اينكه اينها چه كساني هستند و چه كار مي كنند 

وارد بحث مي شوم. 
به عقیده وي هیچ گاه در تاريخ ايران، موس��یقي سرمايه پذير نبوده 
يعني نمي توانس��ت س��رمايه هايي از خارج را جذب كند اما امروزه 
موسیقي به جرياني سرمايه پذير تبديل شده است. سرمايه گذاراني 

هستند كه مي آيند و سرمايه خود را وارد عرصه موسیقي مي كنند 
و در نتیجه سود قابل توجهي را برداش��ت مي كنند. طبیعتاً وقتي 
كه چنین ش��رايطي پیش مي آيد، كلوني هايي شكل مي گیرند كه 
مي توانند براي روند سیاس��تگذاري و جريان س��ازي در موسیقي 

تصمیم بگیرند.
به گفته مدير كل سابق دفتر موسیقي ارشاد بخشي از اين جريان 
در قالب نهادهاي اجتماعي و انجمن ها فعالیت مي كنند و بخشي 
به صورت ش��ركت هاي خصوصي. يك نكته ديگ��ر اينكه ما يك 
مجموعه اي داريم كه من اس��م آن را »اين 10 نفر« گذاش��ته ام، 
يعني حدود 10نفر هستند كه در بیشتر نهادهاي تصمیم گیرنده 
فرهنگي- هنري حضور دارند و در تصمیمات آنها مؤثر هستند، به 
گونه اي كه اينها توانس��ته اند بارها به روش هاي خودشان جلوي 
يك تصمیم را بگیرند. اين جريان براي خ��ود من هم پیش آمده. 
بارها و بارها فشارها به حدي روي من زياد شد كه در زمان تصدي 

مديركلي دفتر موسیقي وزارت ارشاد مجبور به استعفا شدم. 
ارجمند با بیان اينكه اين افراد دوگانه سوز هستند، مي افزايد: اصاًل از 
ويژگي هاي مافیا دوگانه سوز بودنشان است. اينها خود را به نهادهاي 
قدرت متصل مي كنند، بنابراين از رانت ه��اي دولتي و بودجه هاي 
شهرداري يا جاهاي ديگر اس��تفاده مي كنند تا به اين وسیله ايجاد 
رعب و وحشت در جامعه موسیقي بكنند تا اگر كسي از اهالي موسیقي 
بخواهد اعتراضي بكند، با توجه به اين قضیه و تهديد نهادهاي امنیتي 
از اعتراض يا پیگیري مطالبه خود صرف نظر كند در حالي كه چنین 
چیزي واقعیت ندارد و به هیچ وجه با هیچ نهاد امنیتي وابس��تگي و 

ارتباط ندارند و اين تنها يك نوع فرافكني است.

 روايت همسر شهيد مدافع حرم 
سيدجواد اسدي منتشر مي شود

نوبخ�ت،  ح�ديث��ه  خ�اط�رات  دري�ا«،  »تعزي�ه  كت�اب 
همس�ر ش�هيد مداف�ع ح�رم س�يدجواد اس�دي اس�ت ك�ه ب�ه 
مي ش�ود. منتش�ر  كاظم�ي  ش�هيد  انتش�ارات  توس�ط  زودي 

به گزارش فارس، تاريخ انقالب اس��المي مملّو از مردان مردي اس��ت كه با 
مال و جان خود جهاد كرده اند و در اين راه پرخطر، عاش��قانه، آيات الهي را 

تفسیر كرده اند.
حماسه س��ازان لش��كر عملیاتي 25 كربال، در دفاع از حرم و حريم حضرت 
زينب)س( و معصومین )ع( و ذريۀ مطهرش��ان در كشورهاي عراق و سوريه 
و... جانفشاني ها زيادي كرده اند.شهید عزيز »سیدجواد اسدي« دومین شهید 
اين خانواده است كه با زبان نوحه سرايي و عمل جهادي در راه خدا، وارد صحنۀ 
نبرد با تكفیري ها ش��د و- طبق رؤياي صادقه اي كه م��ادر بزرگوارش ديده 
بود- در حماسۀ مقاومت خان طومان، شهادت را به آغوش كشید و »عند ربهم 
يرزقون« شد و پیكر مطهرش پس از حدود 35 ماه به دامان خانواده بازگشت 

و با عطر جهادي اش، استان و شهر و محله را تطهیر كرد.

    کتاب


