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راه  سعادت

نمايش ۲ فيلم عراقي در سينماهاي ايران
دو فيل�م از كارگردان�ان مط�رح عراقي در اين فص�ل اكران 
گروه »هن�ر و تجرب�ه« روي پرده س�ينماهاي اي�ران رفت. 
فیلم سینماي��ي »راه مريم« ساخته عطیه جب��ار الدراجي و »سفر« 
ساخته محمد الدراجي دو اثر از سینماي جهان است كه در اين فصل 
از اكران »هنر و تجربه« روي پرده هستند. همچنین »سفر« چهارمین 
فیلم داستاني بلند محمد الدراجي اس��ت كه سه مستند بلند هم در 
كارنامه اش ديده مي شود. سفر براي اولین بار در بخش سینماي معاصر 
جهان جشن��واره بین المللي فیلم تورنتو به نماي��ش درآمد. »سفر« 
محصول 2۰1۷ عراق، كانادا، انگلیس، فرانسه، قطر و هلند است كه به 

عنوان نماينده عراق به اسكار خارجي زبان 2۰19 معرفي شد.

    سینما
جوان«: سپند اميرسليماني در گفت وگو با »

سريال ها را به كم تجربه ها سپرده اند!

معاون فرهنگي مسجد مقدس جمكران:

 تدارك مسجد جمكران براي ۹ربيع االول 
از عهد جانان تا اجتماع قلب ها

بازيگ�ر س�ينما و تلويزي�ون معتق�د اس�ت برخ�ي از 
آنهاي�ي ك�ه سريال س�از ش�ده اند و در س�ريال ها 
ب�ازي مي كنن�د واقع�ًا در ح�د و ان�دازه تلويزي�ون 
نيس�تند. تلويزيون ملي عرصه س�عي و خطا نيس�ت. 
سپند امیرسلیماني بازيگر سینم��ا و تلويزيون به »جوان« 
گفت: زماني مردم تلويزيون را بیشتر از امروز مي ديدند ولي 
حاال به  خاطر انبوه رسانه ه��اي سرگرمي ساز، تب تماشاي 
سريال هاي تلويزيون كمتر شده، گرچه هنوز هم اگر سريال 
ج��ذاب روي آنتن برود م��ردم حتماً تماش��ا مي كنند ولي 

سريال هاي جذاب كم شده است. 
بازيگر »كاله پهلوي« و »معماي شاه« در چرايي كم شدن 
سريال هاي جذاب در تلويزيون عنوان كرد: به نظرم برخي از 
آنهايي كه سريال ساز شده اند و در سريال ها بازي مي كنند 
واقعاً در حد و اندازه تلويزيون نیستند. تلويزيون ملي عرصه 
سعي و خطا نیست. امیرسلیماني ادامه داد: برخي از آنهايي 
كه زماني در تلويزيون كار مي كردند و كارهايشان پربیننده 
بود و ديده مي شد ديگر در تلويزي��ون نیستند. خیلي ها به 
خاطر دستمزد پايین نمي آيند تا در تلويزيون كار كنند چون 
تهیه كنندگان مي گويند در تلويزيون پول نیست ولي تناقض 
آن است كه در همین اوضاع هم هستند كساني كه با دستمزد 

باال مشغول كار براي تلويزيون هستند. 
امیرسلیماني با اشاره به برخي چهره هايي كه در تلويزيون 
رشد كردند، اظهار داشت: امثال عطاران و پیمان قاسم خاني و 
مهران مديري ديگر در تلويزيون نیستند. در تولید سريال هاي 
تاريخي هم تلويزيون ديگر تولی��دات فاخر ندارد و به تولید 
يكسري سري��ال تاريخ��ي كم هزينه اكتفا ك��رده كه قطعا 

ماندگاري آثار امثال داوود میرباقري را ندارند. 
سپند امیر سلیماني خاطرنشان ساخت: ما قطعا استعدادهايي 

در نسل جدي��د هم داريم ول��ي سرمايه گ��ذاري بايد براي 
چهره هاي امتحان پس داده صورت گیرد و نه افراد تازه كار. ما 
استعدادهاي زيادي در جامعه داريم كه بايد مجال كار يابند 
ولي بايد اينگونه باشد كه در كنار يك نیروي توانمند كسي 
را بگذارند كه اگر روزي فالني بازنشسته شد، آن شخص به 
مرور از تجربیات آن شخص استفاده ك��رده و كارها را ادامه 
دهد. نمي شود كه هم��ه مجرب ها را بیرون كنیم و يكسري 

آدم هاي بي تجربه را بیاوريم و بگويیم كار كنید. 
اين بازيگر 42ساله ادامه داد: خود م��ن با اين همه سابقه و 
تجربه در كجاي معادالت تلويزيون جا دارم؟ هیچ كجا. زماني 
كه من در تلويزيون كار مي كردم، شايد خیلي از آنان كه االن 

از تلويزيون حقوق مي گیرند، اصاًل به دنیا نیامده بودند. 
امیرسلیماني افزود: مگر تلويزيون ب��راي نیروهاي مجرب، 
كم پول خرج كرده؟ پس چرا در ساختار تولیدات تلويزيون 
اغلب افراد تازه كار و كم تجربه هستند كه جاخوش كرده اند؟ 
مسئوالن تلويزيون اگر واقعا برايشان مهم است كه مردم چه 
حسي به تلويزيون دارند بايد هرچه زودت��ر راهكاري براي 

جذب دوباره باتجربه ها به رسانه ملي پیدا كنند. 

برگ�زاري همايش »عه�د جان�ان«، اجتم�اع »قلب ها«، 
صبح�گاه مش�ترك 6ه�زار ي�گان نظام�ي و رونمايي از 
اپليكيش�ن »ش�ميم« )ش�بكه مردمي ي�اوران مهدي( 
هزاروصدوهش�تادويكمين  برنامه ه�اي  جمل�ه  از 
س�الروز آغ�از امام�ت حض�رت ولي عصر)ع�ج( اس�ت. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از مركز خب��ر مسجد مقدس 
جمكران، حج��ت االس��الم ياسین حسین آب��ادي معاون 
فرهنگي مسجد مقدس جمكران در نشست خبري تبیین 
برنامه هاي سالروز آغاز امامت حضرت ولي عصر)عج( مسجد 
مقدس جمكران با اش��اره به اينكه معاون��ت فرهنگي اين 
مكان مقدس بر اساس مهندسي پیام فرهنگي برنامه هاي 
سال را طراحي و اجرا مي كند، اظهار كرد: با توجه به تأكید 

ائمه معصوم)ع( مبني بر اينك��ه فايده در اجتماع قلب هاي 
شماست نه كثرت تعدادتان و نیز فرموده امام زمان)عج( در 
توقیع به شیخ مفید كه از راه هاي لقا به خود را اجتماع قلوب و 
وفاي به عهد شیعیان معرفي كرده اند، در سال جاري اجتماع 
قلب ها و همدلي براي انس با امام زمان)ع( شعار و سرلوحه 
تمام برنامه ها خواهد بود. وي با اش��اره به اينكه برنامه هاي 
اين مكان مقدس تمام سنین و اقشار را دربرمي گیرد، اظهار 
كرد: براي افزايش بیش از پی��ش همدلي والدين و فرزندان 
بازي هاي خانوادگي را طراحي كرده ايم، در حوزه نوجوان و 
جوان مسابقه »دوست خوب م��ن« طراحي شده است و در 
برنامه هاي بزرگساالن و زوج هاي جوان شعار »ُرَحَماُء بَیَنُهْم« 

را محور قرار داديم تا اجتماع قلب ها محقق شود.

 دادسرا: مسئول اكران غيرمجاز »خانه پدري« 
رئيس سازمان سينمايي است

    محمدصادق عابديني
دادس�راي عموم�ي و انق�اب ته�ران ب�ا انتش�ار 
بياني�ه اي، مس�ئوليت اك�ران فيلم »خان�ه پدري« 
را متوج�ه رئي�س س�ازمان س�ينمايي دانس�ت. 
به رغم اينكه سازمان سینمايي در چند روز اخیر به اشكال 
مختلف تالش كرده ت��ا اكران خانه پ��دري را مسئله اي 
عادي و بر اساس مصوبه ش��وراي صنفي نمايش عنوان 
كند اما دادسراي عمومي و انقالب تهران با صدور بیانیه اي 
با موضوع توقیف اين فیلم سینماي��ي، مسئولیت اكران 
خانه پدري را بر عهده رئیس سازمان سینمايي دانست 
و خواستار پاسخگويي سازمان سینمايي به خاطر اكران 
غیرمجاز اين فیلم ش��د. در بیانیه دادس��راي عمومي و 
انقالب تهران، با اشاره ب��ه درخواست هاي مكرر مردمي 
براي ورود اي��ن نهاد قضايي به اك��ران فیلم خانه پدري، 
تأكید شده است كه ورود دادستاني تهران، تاكنون صرفاً 
شكلي و نه محتوايي بوده اس��ت. اين به معناي آن است 
كه دادستاني هنوز درباره محتواي فیلم سینمايي»خانه 
پ��دري« ورود نكرده و علت توقیف اي��ن فیلم صرفاً طي 
نشدن روال قانوني اكران بوده است. در ادامه اين بیانیه، 
داليل طي نشدن روند قانوني اكران فیلم خانه پدري به 

اين شرح آمده است: 
»1- اين فیلم از سال 139۰ تقاض��ا براي نمايش آن به 
جريان افت��اده و چندين نوبت در سال ه��اي متوالي در 
شوراي پروانه نمايش مورد بح��ث و بررسي قرار گرفته 
ولي هیچ گ��اه شوراي مذك��ور با اكران آن ب��دون قید و 
شرط موافقت نك��رده است كه اين ش��روط صريحاً در 

صورتجلسات شوراي نمايش قید شده. 
2- در مصوبه اخیر شوراي صدور پروانه نمايش، پخش 
فیلم مذكور مورد تأيید تمام اعضا قرار نگرفته بلكه پنج 
نفر از 9 نفر نحوه اكران را متوجه رئیس سازمان سینمايي 

كشور نموده اند. 
3- شوراي نمايش، علي القاعده حق واگذاري مسئولیت 

را به يك نفر نداشته و مي بايست به وظیفه قانوني خود به 
شرح مذكور در ماده 3 آيین نامه نظارت بر نمايش فیلم و 
صدور پروانه مورخ 1382/۰5/19 مصوب هیئت وزيران 

عمل مي نمود. 
4- مطابق بند 11 ماده 3 آيین نامه مذكور »نشان دادن 
صحنه هايي از جزئیات قتل، جناي��ت، شكنجه و آزار به 
نحوي كه موج��ب ناراحتي بیننده و بدآم��وزي گردد، 
ممنوع است« كه اين مق��رره قانوني را ن��ه آن تعداد از 
اعضای شوراي نمايش )پنج نفر( كه امضا كرده اند، رعايت 

كرده و نه رئیس سازمان سینمايي كشور. 
5- در مصوبه اخیر، شوراي صدور پروانه نمايش شروط 
اكران و نمايش فیلم را مستن��د به مصوبه قبلي شورا در 
سال 1393 نموده و اين در حالي است كه مصوبه سال 

1393 نمايش اين فیلم را مشروط به
 ال��ف: درج قی��د سن��ي مخاط��ب )ب��االي 16 س��ال(

ب: تعديل تماس هاي بدني

ج: نمايش محدود فیل��م صرفاً جهت پخ��ش در هنرو 
تجربه مي نماي��د. در نتیجه شروط ي��اد شده در مصوبه 
اخیر كامل رعايت نشده، مضافاً مصوبه شوراي نمايش 
در سال 1393 نیز نصاب قانوني اعض��ا را نداشته است 
و نمي توانسته مستند قرار گی��رد.« دادسراي عمومي و 
انقالب تهران در آخر با استناد به ادله عنوان شده، تأكید 
كرده است: »بنا به مراتب مذكور رئیس سازمان سینمايي 
كشور در خصوص نمايش فیلم خانه پدري وظیفه قانوني 
خود را به شرح موارد فوق رعايت نكرده است و اصالحات 
را منطبق با آيین نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه بايد 

پاسخگوي اقدامات خود باشد.« 
    رد و بدل جوابيه 

بين سازمان سينمايي و »هفت« 
مسئله توقیف فیلم خانه پدري ابتدا در برنامه تلويزيوني 
»هفت« مطرح شد. انتقادهاي كارشناسان مدعو اين 
برنامه تلويزيوني از اكران فیل��م »خانه پدري« باعث 

شد تا سازمان سینمايي در واكن��ش به مطالب بیان 
شده در »هف��ت« و نحوه اكران فیل��م »خانه پدري« 
جوابی��ه اي را منتشر كند. در اين جوابی��ه با تأكید بر 
اينك��ه در دو قسمت متوالي برنام��ه سینمايي هفت 
اظهارات غیرواقعي! درباره فیلم »خانه پدري« صورت 
گرفته، گزارشي از روند تولید تا اكران اين فیلم عنوان 
شده كه با گ��زارش دادستاني ته��ران مغايرت هايي 
دارد. انتشار جوابیه سازمان سینمايي، واكنش برنامه 
»هفت« را در پي داشت. روابط عمومي اين برنامه در 
جوابیه ب��ه سازمان سینمايي عنوان ك��رد: »سازمان 
سینمايي در پي برگ��زاري میزگرد هاي برنامه هفت 
در مورد اكران و لغو اكران فیل��م خانه پدري با انتشار 
بیانیه اي ضمن ادع��اي غیرواقعي بودن صحبت هاي 
میهمان��ان و كارشناسان در دو قسم��ت اخیر برنامه، 
موضع و سیاست سازمان در م��ورد نحوه اكران فیلم 
سینمايي خانه پدري را اعالم نموده است، حال آنكه 
تمام صحبت هاي انجام شده با حضور كارشناسان در 
برنامه هفت طبق مستندات بوده و بعد از برنامه هم طي 
اخبار منتشر شده در رسانه ها مشخص شد، اكران خانه 
پدري با دستور مستقیم جناب دكتر انتظامي رئیس 
محترم سازمان سینمايي بوده است. اين موضوع دلیلي 
بر واقعي بودن صحبت هايي است كه در برنامه هفت 

مطرح شد و نادرست نبوده است.«
در اين جوابیه از رئیس سازمان سینمايي خواسته شده 
است در راستاي شعار شفافی��ت، به جاي انتشار بیانیه، 
در يك برنامه زن��ده درباره اكران فیل��م »خانه پدري« 
روشنگري كند. سازمان سینمايي هنوز واكنشي به بیانیه 
دادسراي عمومي و انقالب تهران نداشته است و به نظر 
مي رسد با تأكید دادستاني تهران بر رعايت نشدن روال 
قانوني اكران »خانه پدري« و مسئولیت رئیس سازمان 
سینمايي، اكنون اين سازم��ان نیازمند شفافیت سازی 

واقعي در مواجهه با چالش به وجود آمده است.
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بزرگ تري�ن عي�ب آن 

است كه آنچه را در خود 

توس�ت ب�راى ديگران 

عيب بشمارى.
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