
 نامزدي دوباره مرادي كرماني 
براي جايزه »آستريد ليندگرن«

مؤسس�ه پژوهشي تاريخ 
ادبيات كودكان »هوشنگ 
مرادي كرمان�ي« را ب�ه 
عن�وان نام�زد درياف�ت 
جايزه »آستريد ليندگرن« 
س�ال ۲۰۲۰ اع�ام ك�رد. 
به گزارش ايسنا، در اطالعيه 
موسس��ه تاري��خ ادبي��ات 
كودكان آمده اس��ت: تأثير 
ماندگار بر فرهنگ خودي )تأليف(، گسترش در فرهنگ ديگري 
)ترجمه( براي هنرمندان و پايداري و نوآوري براي كوشندگان، 
سه ويژگي بنيادي است كه مؤسسه پژوهش��ي تاريخ ادبيات 
كودكان ب��راي معرفي نامزدهاي جايزه آس��تريد ليندگرن در 
نظر دارد. اين مؤسس��ه باور دارد كه نامزد كردن هنرمندان و 
كوشندگان حوزه فرهنگ كودكي و دستيابي اين هنرمندان و 
كوشندگان به جايزه هايي مانند جايزه جهاني آستريد ليندگرن، 

به نقشه راه نيازمند است. 
مؤسس��ه پژوهش��ي تاريخ ادبيات كودكان با اين رويكرد و به 
داليل برش��مرده هوش��نگ مرادي كرماني را نامزد خود براي 
دريافت جايزه جهاني آس��تريد ليندگرن سال ۲۰۲۰ معرفي 
مي كند. هوش��نگ مرادي كرماني در داس��تان هايش زندگي 
كودكاني را روايت مي كن��د كه در جامعه ديده نمي ش��وند يا 

صداي بي صداي جامعه هستند. 
با روايت زندگي اين ك��ودكان، آواهاي خام��وش آنان به صدا 
درمي آيد. داس��تان هاي هوش��نگ مرادي كرمان��ي برآمده از 
آزمون هاي زندگي او هستند و اين ويژگي جايگاه اين نويسنده 
را در ميان نويس��ندگان واقع گراي كودك و نوجوان برجسته 

مي سازد. 
...........................................................................................................

پيام تسليت انجمن موسيقي بسيج 
هنرمندان در پي درگذشت حسين دهلوي

مس�ئول انجم�ن موس�يقي س�ازمان بس�يج هنرمندان 
كش�ور در پ�ي درگذش�ت چه�ره مان�دگار موس�يقي 
كش�ور مرحوم حس�ين دهلوي پيام تس�ليت صادر كرد.

در پي درگذشت اس��تاد حس��ين دهلوي پيشكسوت عرصه 
موسيقي كشورمان جمش��يد جم مس��ئول انجمن موسيقي 
سازمان بسيج هنرمندان كشور پيام تسليتي صادر كرد كه در 
متن آن آمده: اين روزها جامعه هنر به ويژه اهالي موس��يقي، 
فقدان پدري دلسوز و دغدغه مند را كه در سراسر عمر شريفش 
به اخالق نيك و رفتار انساني شناخته شده بود به سوگ نشسته 
اس��ت و قلوب غم ديده هنرمندان، داغ��دار مصيبتي بزرگ و 

ضايعه اي اسف انگيز است. 
اين پيام مي افزايد: بي ش��ك ن��ام و ياد اس��تاد دهلوي بزرگ، 
با بيش از 7۰س��ال فعاليت در عرصه ه��اي مختلفي همچون، 
آهنگسازي، نوازندگي، رهبري اركستر و تدريس موسيقي، بر 
تارك هنر ايران زمين تا ابد مي درخشد و تداعي كننده فرازهاي 
غرورآفرين فرهنگ و هنر ما خواهد بود و نيز آثار گرانس��نگ 
و پرمايه ايشان، از ارزش��مندترين گنجينه هاي خزانه هنر اين 

سرزمين به شمار مي آيند. 
...........................................................................................................
نامزدي نويد محمدزاده و محسن تنابنده 

در جوايز آسياپاسيفيك
عن�وان  ب�ه  تنابن�ده  محس�ن  و  محم�دزاده  نوي�د 
دوره  س�يزدهمين  در  بازيگ�ر  بهتري�ن  نامزده�اي 
دارن�د.  حض�ور  آسياپاس�يفيك  س�ينمايي  جواي�ز 
به گزارش فارس، فهرست نامزدهاي سيزدهمين دوره جوايز 
سينمايي آسياپاسيفيك اعالم شد كه سينماي ايران در شش 
رش��ته از جمله بهترين بازيگري، بهترين مس��تند، بهترين 
انيميشن و بهترين فيلمنامه حضور دارد. در بخش بهترين 
بازيگر م��رد، نويد محم��دزاده براي ب��ازي در فيلم »متري 
ش��يش و نيم« و محس��ن تنابنده براي بازي در فيلم »رونا 
مادر عظيم« )شكستن همزمان بيست استخوان( كانديداي 

كسب جايزه هستند. 
همچنين فيل��م »رونا مادر عظيم« ب��ه تهيه كنندگي نويد 
محم��ودي با فيلم هاي��ي از كش��ورهاي هند، فلس��طين، 
بنگالدش و روسيه براي كسب جايزه تنوع فرهنگي يونسكو 

رقابت مي كند. 
»كاغذ پاره ها« به كارگرداني و تهيه كنندگي بهزاد نعلبندي نيز 
نماينده سينماي ايران در ميان نامزدهاي بهترين انيمشن اين 
جوايز سينمايي است و مستند »خط باريك قرمز« به كارگرداني 
فرزاد خوش دست نيز براي كسب جايزه بهترين مستند بلند اين 

جشنواره با آثاري از بريتانيا، استراليا و چين رقابت مي كند. 
محسن قرايي و محمد داوودي هم براي فيلم »قصر شيرين« 
 س��اخته رض��ا ميركريمي نام��زد درياف��ت جاي��زه بهترين

فيلمنامه شده اند.
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حکمت 34۰ 

پاكدامن�ی زيور تهيدس�تی و 

ش�کرگزارى زي�ور بی ني�ازى 

)ثروتمندى( است.

محمدعلي بهمني ب�ا بيان اينکه دغدغ�ه و نگراني ها درباره 
وضعيت مسموم شعر را قبول دارم اما شخصاً براي شعر و ترانه 
ايران چندان نگران نيستم، گفت: همين االن خيلي ها شعر و 
ترانه خوب دارند كه مجال انتشار نمي يابند، تا بوده هم همين 
بوده و بعد كه غبارها فرو بنشينند، آنچه بايد، باقي مي ماند. 
سومين نشست جشنواره ملي شعر دانش��جويي كه با تجليل از 
محمدعلي بهمني ش��اعر غزل س��را همراه بود، در سالن عضدي 
دانش��كده ادبيات فارس��ي و زبان هاي خارجي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي برگزار شد. در اين مراس��م محمدعلي بهمني با بيان 
اينكه دغدغه و نگراني ها درباره وضعيت مسموم شعر را قبول دارم 
اما ش��خصاً براي ش��عر و ترانه ايران چندان نگران نيستم، عنوان 
كرد: همين االن خيلي ها شعر و ترانه خوب دارند كه مجال انتشار 
نمي يابند، تا بوده هم همين بوده و بعد كه غبارها فرو بنش��ينند، 
آن چه بايد، باقي مي ماند. در بخشي ديگر سعيد بيابانكي در اين 
مراسم در پاس��خ به اين سؤال كه مس��ئوليت اجتماعي شاعران 
در برابر انحراف هايي كه وجود دارد چيس��ت؟ بي��ان كرد: بعد از 
وبالگ نويسي ما وارد شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي شديم. 
يكي از ويژگي هاي شبكه هاي مجازي كوتاه نويسي است. بعد هم 
چيزي به عنوان گرافيك شعر اضافه شد كه ديگر وضعيت بدتر شد. 
ديگر تك بيت سرودن، اوج هنرنمايي شاعران شده است. به نظر 

من بازگشت ادبي كه االن داريم، محصول دنياي مجازي است. 
او افزود: اما اينكه مسئوليت ما چيست، بايد بگويم اتفاق هاي عجيب 
و غريبي مي افتد. فضاي مجازي مي تواند فضاي آزمون و خطا باشد 
اما وقتي اين خطاها وارد جهان رسمي مي شود و به جهان رسمي 

راه پيدا مي كند، يك فاجعه رخ مي دهد، مثاًل در رسانه ملي شعر 
غلط مي خوانند و بر اساس اين ش��عر غلط يك تيتراژ هم ساخته 
مي شود، حتي در مورد خانم و آقاي شاعر كه شعر غلط مي نويسند، 
پايان نامه مي نويسند. اينها را كجاي دلمان بگذاريم؟! زماني هم كه 

به كتاب تبديل مي شود، خيلي ضعيف است. 
اين شاعر تأكيد كرد: شعر غلط مانند شير فاسد است؛ همه نسبت 
به شير فاسد حساسيت دارند اما نسبت به شعر فاسد حساسيتي 
نمي بينيم، در حالي  كه اين دو فرقي با هم ندارند. ش��عر فاسد با 
روان مخاطبان بازي و آن را مسموم مي كند. او در ادامه به صفحه 
»مبارزه با نشر جعليات« اشاره كرد و گفت: دوستان شاعر، منتقدان 
و فرزندان شاعراني كه شعرهاي زيادي به نام آنها در فضاي مجازي 
منتشر مي شود، تالش مي كنند اين اتفاق ها در عرصه شعر نيفتد 
اما در دانشگاه ها براي كتاب سر تا پا غلط يا كتابي كه پر از سرقت 
ادبي است، پايان نامه مي نويس��ند. پايان نامه ها اعتباري مي شود 

براي يك كار غلط كه بسيار آسيب زننده هستند.

محمدعلي بهمني در جشنواره شعر دانشجويي مطرح كرد

نگراني ها را درباره شعر فارسي قبول دارم اما نگران نيستم

نويد پارسا     ديده بان

معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي:

ابداً به دنبال حذف شوراي پروانه نمايش نبوديم
شوراي رده بندي سني در عرض شوراي پروانه نمايش نيست بلکه در طول آن است

معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي با رد اين مسئله 
كه سازمان سينمايي به دنبال حذف شوراي پروانه نمايش 
است، مي گويد، شوراي رده بندي س�ني در عرض شوراي 
پروانه نمايش نيس�ت بلکه در طول آن اس�ت و اين شورا 
نقش تيم كارشناسي را براي ش�وراي پروانه نمايش دارد. 
س��يدمحمدمهدي طباطبايي نژاد درب��اره روند پيش رفته 
در دس��تورالعمل رده بندي سني آثار س��ينمايي كه منجر 
به حاشيه هاي اخير ش��ده است، به ايس��نا گفت: در تاريخ 
۲8 ارديبهشت ماه مشاور دادس��تان نامه اي را به دادستان 
كل كش��ور مبني بر به جلوگيري از دستورالعمل نظام نامه 
رده بندي سني مي نويسد و درخواست مي كند به اين اتفاق 
رسيدگي شود. دادس��تان محترم كل هم بر اساس ادله اي 
كه م��ي آورد؛ ادله اي كه محل گفت وگو اس��ت، نس��بت به 
دستورالعمل ابالغ شده در ارديبهشت ماه، درخواست ابطال 
از ديوان عدالت اداري مي كند و دي��وان هم قبل از طرح در 
هيئت عمومي ديوان كه تكليف را روشن كند، دستور توقف 
اجرا مي دهد. معاون ارزشيابي و نظارت ادامه داد: نكته اول 
اين است كه ديوان محترم عدالت اداري و داستان محترم كل 
نسبت به چيزي دس��تور داده كه »تحصيل حاصل« است، 
چون خود ما آن را باطل كرده بوديم و االن اصاًل وجود ندارد 
و نكته دوم اينكه آنچه براي رده بندي سني اعمال مي كنيم 
نزديك دو دهه است كه در حال اجرا شدن است. اين موضوع 
هم يك امر توصيه اي و ارشادي است كه ديوان عدالت اداري 
نسبت به آن موضع منفي نداشته است. االن يك شيوه نامه 
وجود دارد كه پيش نويس آن در ش��هريورماه نوشته شده و 
ذيل ماده 8 آيين نامه شوراي پروانه نمايش تعريف مي شود 

كه هر چه در آن آمده جنبه توصيه اي دارد. 
طباطبايي نژاد درباره تغييراتي كه در دس��تورالعمل جديد 
رده بندي سني نسبت به نسخه ارديبهشت ماه آن وجود دارد، 

توضيح داد: به عنوان مثال در نظام نامه ارديبهشت ذكر شده 
بود كه براي فيلم هاي 18 + سينماداران اجازه ورود افراد كمتر 
از 18سال را به سالن سينما نبايد بدهند اما االن در شيوه نامه 
جديد اساساً رده بندي باالي 18سال نداريم، حتي در نسخه 
فعلي تأكيد شده كه سينمادار اجازه جلوگيري از ورود افراد 
را ندارد و اين وظيفه والدين و همراهان بزرگس��ال است كه 
مسئله را رعايت كنند. در نس��خه قبلي كه خودمان متوقف 
كرده ايم درجه بندي توسط ش��وراي پروانه نمايش صورت 
مي گرفت يا مجازات سينماهاي متخلف پيش بيني شده بود 
كه در نسخه جديد و بر اساس بازخوردها از اهالي سينما، يك 
شوراي تخصصي 35نفره اين كار را انجام مي دهند و مجازات 
سينماهاي متخلف و شركت هاي پخش هم به گونه اي ديگر 
طراحي شده است. او يادآور شد: از 19مرداد سال 138۲ كه 
آيين نامه ش��وراي پروانه نمايش به تصوي��ب هيئت وزيران 
رسيد، در ماده 8 آن به شوراي پروانه نمايش اجازه داده شده 
كه از نظر كارشناسي براي بعضي فيلم ها استفاده كند. تا اين 
تاريخ يعني تا چند ماه قبل شوراي پروانه نمايش بعد از اينكه 
فيلم را مي ديد و با اين مواجه مي شد كه فيلمي به رده بندي 
س��ني نياز دارد آن را اعالم مي كرد. عده اي معتقد بودند اين 
كار تخصصي است و بايد از روان شناسان و جامعه شناسان و 
كارشناسان بين رشته اي استفاده كرد، لذا سازمان سينمايي 
تصميم گرفت ش��ورايي مركب از كارشناسان علوم تربيتي، 
اهالي سينما، فعاالن فرهنگي و روان شناسان تشكيل دهد كه 
هر هفته فيلم هايي را كه از شوراي پروانه نمايش مجوز نمايش 

گرفته براي رده بندي سني بررسي  كنند. 
معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي تأكيد كرد: در واقع 
اين شوراي رده بندي سني نقش كارشناسي را براي شوراي 
پروانه نماي��ش دارد يعني در عرض ش��وراي پروانه نمايش 
نيست بلكه در طول آن اس��ت و وقتي شوراي پروانه نمايش 
فيلمي را تأييد كرد و پروانه نمايش داد آن وقت در صورت لزوم 
سراغ شوراي رده بندي سني مي روند. طباطبايي نژاد افزود: 
در اتفاقات اخير همه چيز سوءتعبير شده چون يكسري افراد 
ناآگاه از دستور ديوان عدالت اداري سوءتعبير مي كنند. يقيناً 
منظور ديوان عدالت اداري و دادستاني كل كشور اين نيست 
كه اگر در فيلمي امري خشونت بار وجود داشت آن را نشان 
ندهيم اما يك گزارش غلط به آنها داده شده كه در آن بدون 
اطالع دقيق و با بي اخالقي مي گويد سازمان سينمايي با اين 

رده بندي سني اباحه گري را رواج مي دهد.

در جريان راهپيمايي عظيم اربعين صورت گرفت

تشکر موكب داران عراقي از قدرداني موسيقايي ايرانيان در كربا

اجراي ويژه برنامه هاي موس�يقايي توس�ط هنرمن�دان ايراني 
با اس�تقبال حاضران در مراس�م پياده روى اربعين روبه رو ش�د. 
به گزارش مهر، مركز موسيقي »مأوا« طي روزهاي گذشته در طول 
راهپيمايي زائران اربعين حسيني با اجراي دوباره سرود »خيراالحباب« 
آيين تشكر و قدرداني از موكب داران عراقي و خادمان حرم حسيني را 
برگزار كرده است. سرود »خيراالحباب« كه در سال هاي اخير توسط 
مركز »مأوا« با همراهي گروه تواش��يح »الغدير« قم به سرپرس��تي 
محمدعلي دهدشتي با هدف تشكر و قدرداني از موكب داران مسير 
پياده  روي اربعين و خدام الحسين)ع( توليد و مورد استقبال عراقي ها 
قرار گرفته بود در مراس��م پياده روي امس��ال به ص��ورت زنده براي 
موكب داران در حال اجراست. اين حركت در قالب يك كاروان سرودي 
به صورت ميداني براي موكب داران عراقي از ۲۰مهرماه از شهر نجف 

كار خود را آغاز كرده و تا ۲6مهرماه ادامه خواهد داشت. 
كاروان س��رودي »خيراالحباب« به صورت كاماًل غيرمنتظره در 
مس��ير پياده روي از موكب داراني كه مش��غول خدم��ت به زائران 

حسيني هس��تند، تش��كر و قدرداني خواهد كرد. همزمان با اين 
پروژه مجتبي رضواني مستندساز فعال آثار آييني- انقالبي نيز فيلم 
مستند كوتاهي با عنوان »پيشكش ايراني« با موضوع اجراي قطعه 
موسيقايي »خيراالحباب« در موكب هاي عراقي راهپيمايي اربعين 
تهيه كرده كه طي روزهاي اخير از ش��بكه هاي مختلف تلويزيوني 

در حال پخش است. 
اين مجموعه در آس��تانه اربعين حضرت سيدالش��هدا)ع( با اجراي 
پروژه نمايشي- موسيقايي »حسين يجمعنا« نيز در محل عمود 975 
ميزبان زائران مسير بزرگ ترين اجتماع شيعيان جهان است. اين پروژه 
نمايشي- موسيقايي با توجه به گسترده شدن رخداد اربعين در همه 
ابعاد و تمركز بر تنوع حضور مخاطب��ان مختلف با زبان هاي مختلف 
در اين مسير اجرا مي شود. اين نوع اجرا تركيبي از اجراي سرودهاي 
متصل به هم به همراه هنرهاي نمايشي و جذابيت هاي بصري است 

كه به مدت 3۰دقيقه روي صحنه مي رود. 
پروژه موس��يقايي- نمايش��ي »حس��ين يجمعنا« عن��وان يكي از 
فعاليت هايي است كه در طول مسير راهپيمايي زائران اربعين از ساعت 
7 صبح تا ۲1 شب در فواصل زماني معين اجرا مي شود. اين پروژه در 
قالب چند سرود- نمايش كه هر كدام براي خود سناريويي ويژه دارند 
به زبان هاي فارسي، عربي و تركي خوانده مي شود تا مخاطبان مختلف 
بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند. محور محتوايي اشعار و سرودهاي اين 
پروژه درونمايه اي از همدلي و وحدت حول محور عزاداري حضرت امام 
حسين)ع( و همدلي و وحدت شيعيان در دفاع از مرزهاي اعتقادي و 
ميهني، مقاومت و ايستادگي در مقابل ظلم و همچنين اهميت جهاني 

شدن و شناساندن امام حسين)ع( است.

    نمايش

اجراي »قصه ظهر عاشورا« در محوطه كانون
نماي�ش محيط�ي »قص�ه  ظه�ر عاش�ورا« ب�ه نويس�ندگي، طراحي و 
كارگرداني رضا بهرام�ي از ۲4مه�ر در محوطه باز مركز تولي�د تئاتر و 
تئاتر عروسکي كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان اجرا مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل كانون، 
اين نمايش كه از 1۲تابلو تشكيل ش��ده و تابلوها هر كدام روايتگر روزهاي 
محرم و صحراي كربالست، همراه با نور و موسيقي و در تاريكي شب روبه روي 
در مركز تئاتر كانون اجرا مي شود. در خالصه اين نمايش آمده است: كودكاني 
كه براي روزهاي محرم خود را آماده عزاداري مي كنن��د و در اين عزاداري 

يادآور اتفاق ها و وقايع دشت كربال مي شوند... 
به گفته بهرامي كارگردان اين اثر، وقتي كودك بوديم در روزهاي محرم و صفر 
و براي عزاداري، از مادرم چادر مي گرفتم و با بچه هاي ديگر هيئتي كوچك 
درس��ت مي كرديم. پول براي خريد طبل و سنج نداش��تيم و از ظروف خانه 
براي عزاداري ها استفاده مي كرديم و زماني هم كه هيئت هاي عزاداري شكل 
مي گرفت، به آنها مي پيوستيم. همين داس��تان سبب كليد خوردن نمايش 
»قصه  ظهر عاشورا« در ذهنم شد و خواس��تم آن فضا را به نوعي نشان دهم. 
بر اساس اين خبر، طراحي و ساخت ماس��ك نمايِش »قصه ظهر عاشورا« را 
مژده ذكرياپور بر عهده دارد و اشعار تعزيه را عرفان پورمحمدي سروده است. 
همچنين حميدرضا مالحسيني مدير اجرايي و وحيد خسروي مدير توليد 

اين نمايش هستند. 
اين نمايش از ۲4مهر تا پايان ماه صفر هر روز ساعت 18 در محوطه پارك الله 
تهران و جلوي در مركز توليد تئاتر عروسكي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان اجرا مي شود. تماش��اي نمايش »قصه  ظهر عاشورا« براي عموم 

عالقه مندان آزاد است.

    محمدصادق عابديني
تدوي�ن  ح�ال  در  س�ينمايي  س�ازمان 
آيين نامه اي اس�ت كه بر اس�اس آن بازيگران 
س�ينما داراي پوش�ش نامناس�ب از حض�ور 
ش�وند  من�ع  س�ينمايي  مراس�م هاي  در 
و در ص�ورت رعايت نک�ردن اي�ن موضوع با 
برگزاركنن�دگان مراس�م برخ�ورد ش�ود. 
انتش��ار تصاوير عكس هاي يادگاري چند بازيگر 
در حاش��يه اكران خصوصي فيلم »مس��خره باز« 
بازتاب ه��اي زي��ادي در فضاي مجازي داش��ت؛ 
تصاويري كه از ميان آنها پوش��ش متين ستوده و 
سميرا حسيني بيشتر به چشم مي خورد و باعث 
شد تا انتقاد هاي زيادي از نحوه پوشش مدعوين به 
اين مراسم در شبكه هاي اجتماعي شكل بگيرد و 
آنقدر پررنگ شود كه صداوسيما نيز طی گزارش 
مفصلي به آن بپردازد. اكنون پس از واكنش مجلس 
و خبر احضار وزير ارشاد براي توضيح درباره پوشش 
بازيگران، سازمان س��ينمايي از تدوين آيين نامه 

پوشش هنرمندان خبر داده است. 
  آيين نامه روپوش مناسب!

روز گذشته، مس��عود نجفي مدير روابط عمومي 
س��ازمان س��ينمايي در ارتباط زن��ده تلفني با 
برنامه »س��الم صبح بخير« گفت: در حال تهيه 
دس��تورالعملي هس��تيم تا چهره ه��اي هنري، 
س��ينمايي و ورزش��ي كه در برنامه هاي مختلف 
حضور پيدا مي كنند اصول و چارچوب را رعايت 
كنند و اين دس��تورالعمل تا هفت��ه آينده نهايي 
خواهد ش��د. نجفي اضافه كرد: برگزاركنندگان 
مراس��م س��ينمايي بايد متعهد ش��وند اصول و 
چارچوب هاي��ي را رعايت كنند تا ش��اهد موارد 
اين چنيني نباشيم. مدير روابط عمومي سازمان 
س��ينمايي در پاي��ان گفت: در چند س��ال اخير 
درخواست ما در جشنواره ملي فيلم فجر اين بود 
كه مثل خيلي از رويداده��اي معتبري كه اتفاق 
مي افتد، عوامل با لباس رسمي حضور پيدا كنند 
تا هم شأنيت مراسم هم افراد رعايت شود و اگر به 

اين سمت برويم، اتفاق خوبي رخ خواهد داد. 
البته بايد به سازمان س��ينمايی و وزارت ارشاد 
گفت تصوي��ب آيين نامه فقط يك گام اس��ت، 

اجرای متداوم آن مهم تر است.
   از ف�رش قرم�ز فرنگ�ي ت�ا دورهم�ي 

سلبريتي هاي ايراني
حضور فيلم هاي ايراني در فستيوال هاي خارجي و 

انتشار تصاوير حضور هنرمندان ايراني در مراسم 
فرش قرمز جش��نواره هاي خارجي، باعث شد تا 
موجي از انتقاد به پوش��ش ايراني ها در قياس با 
نوع لباس بازيگران سرشناس سينماي جهان به 
راه بيفتد. طبق يك عرف حضور در فستيوال هاي 
فيلم براي بازيگران همراه با پوشش هاي رسمي 
است كه اغلب براي مردها همراه با كت و شلوار 
مجلس��ي اس��ت. بازيگران زن هم لباس ش��ب 
مجلسي مي پوش��ند. در عوض بازيگران ايراني 
مجموعه اي از لباس هاي نامتعارف را در داخل يا 

خارج از كشور به تن مي كنند. 
تصاوير فرش قرمز جشنواره فيلم فجر يا اكران هاي 
خصوصي مانند مراسم فيلم »مسخره باز« نشان 
مي دهد سلبريتي هاي سينما، براي متمايز نشان 
دادن خود، از روش هاي متفاوني چون پوشيدن 
لباسي شبيه سرآش��پزها، به تن كردن پوششي 
شبيه پتوهاي مسافرتي و اقسام پوشيدني هاي 

نامتعارف ديگر هيچ ابايي ندارند. 
در همين رابطه »تسنيم« مي نويسد: »جشنواره 
فيل��م فج��ر گويا تبدي��ل به محل��ي ب��راي ارائه 
جديدترين مدهاي لباس و جديدترين ترفندهايي 
كه سبك جشنواره را بيشتر شبيه نمايشگاه مد و 
لباس مي كند، شده اس��ت و كمتر شاهد پوشش 
اس��المي- ايراني و رفتارهايي كه مطابق فرهنگ 
كشورمان است، هستيم. با مقايسه كوتاه لباس هاي 
شركت كنندگان اين مراسم و برخي از بازيگراني 
كه در جشنواره فيلم فجر حضور پيدا كرده اند اين 
س��ؤال پيش مي آيد كه آيا برخي از بازيگران ما از 

تهاجم فرهنگ غربي پيشي گرفته اند؟«
   واكنش مجلس و احضار وزير

متين س��توده بازيگري ك��ه اي��ن روزها پخش 
تصاويرش نقل مجالس ش��ده، در مصاحبه اي از 
اينكه ن��وع لباس و آرايش موهاي��ش مورد توجه 
قرار گرفته اب��راز تعجب و تأكيد كرده اس��ت كه 

در ديگر مراسم هاي س��ينمايي نيز مشابه همين 
پوشش را داشته است! اين به آن معناست كه اگر 
توجه شبكه هاي اجتماعي نبود، روند پوشش هاي 
نامتعارف مانند گذشته همچنان ادامه داشت اما 
اين بار مجلس در واكنش به اين پوش��ش، حتي 

خواستار توضيحات وزير ارشاد نيز شده است.
 احس��ان قاضي زاده هاش��مي عضو كميس��يون 
فرهنگي مجلس مي گويد: »كميسيون فرهنگي 
مجلس در حاش��يه اتفاقات اخير درباره مراس��م 
اكران خصوص��ي برخي آثار س��ينمايي از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي و همچنين س��ازمان 
سينمايي گزارش گيري كرده و درباره اين مشكل 
بررسي و كارشناسي دقيقي صورت خواهد گرفت. 
واقعيت امر اينكه متوليان امروز سينما خودشان از 
چارچوب هاي خاص و مشخصي پيروي نمي كنند 
و بيشتر مسائل را با اعمال نظريات و ساليق فردي 
بررس��ي و حل و فصل مي كنند«، موضوع حضور 
وزير ارش��اد در مجلس در گفت وگو ه��اي ديگر 
اعضاي كميسيون فرهنگي از جمله احمد سالك و 

سيدصادق طباطبايي نيز تأكيد شده است. 
مجلس اكنون در تعطيالت به سر مي برد و احتماالً 
حضور وزير ارشاد در مجلس به بعد از تعطيالت 

موكول خواهد شد. 
   تشکيل شوراي سلبريتي ها 

حجت االسالم سيدصادق طباطبايی نژاد نايب 
رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس نيز در 
اظهار نظري از تشكيل »شوراي سلبريتي ها« در 
وزارت ارشاد خبر داده و مي گويد: در جشنواره 
فجر و مراس��م هاي س��ينمايي ديگ��ر پيش از 
نماي��ش فيلم، بازيگ��ران مي آين��د تصاويري 
مي گيرند و گاه��ي در آن تصاوير، ش��ئونات و 
قوانين جمهوري اسالمي زير س��ؤال مي رود. 
با توجه به اين حاش��يه ها و هنجارش��كني ها، 
شورايي در وزارت ارش��اد تحت عنوان شوراي 
»چهره ها و سلبريتي ها«تشكيل شده و معاون 

وزير هم دبيري اين شورا را برعهده دارد. 
   وزارت ارشاد و لزوم توجه به »ارشاد« 

يكي از علل واكنش مردم به پوشش متين ستوده 
اين بود كه بسياري از افراد با مقايسه رفتار گشت 
ارشاد در برخورد با پوش��ش هاي غيرمتعارف در 
معابر عمومي، اعالم كرده اند كه چرا حاكميت با 
مردم عادي در معابر عمومي در صورت نامتعارف 
بودن پوش��ش آنها برخورد س��لبي مي كند اما با 
سلبريتي هايي كه لباس هاي هنجارشكنانه تري 

بر تن مي كنند هيچ برخوردي نمي شود!
 شايد در اينجا بايد نقش كمرنگ وزارت ارشاد در 
ارشاد هنرمندان را عاملي براي دامن زدن به اين 

نقيصه فرهنگي دانست. 
گويا اي��ن وزارتخانه كه در گفتم��ان عمومي به 
اختصار وزارت ارش��اد ناميده مي شود، كمتر به 
بحث ارشاد پرداخته و اصاًل ارشاد هنرمنداني كه 
مورد توجه جامعه هستند را به دست فراموشي 
س��پرده اس��ت. اكنون نيز طرح موضوع تدوين 
آيين نامه پوش��ش هنرمندان اقدامي ديرهنگام 
و منفعالنه براي كاستن از فشارها تلقي مي شود 
چراكه وزارت ارش��اد تا زماني كه انتقادها دامنه 
گسترده اي نگرفته بود واكنش��ی براي فرهنگي 

كردن محيط هاي هنري نداشت.

آیین نامه پوشش مناسب بازیگران را 
»جدی« اجرا کنید

 اين سوالی جدى است كه چرا درباره سلبريتی ها حساسيت كمترى وجود دارد 
و بيشتر رفتارهاى سلبی درباره پوشش معطوف به مردم عادى است

ب��ا توج��ه ب��ه حاش��يه ها و 
هنجارشكني ها، در وزارت ارشاد، 
ش��ورايی به ن��ام »چهره ه��ا و 
سلبريتي ها«تشكيل شده و معاون 
وزير هم دبير اين ش��ورا اس��ت


