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سلسله بداخالقيهاي «پايتخت »6
با اداي دين به فيلمفارسي تكميل شد!

سريال پايتخت كه در سري ششم دچار بيماري بداخالقي
حاد شده بود با اداي دين به دو فيلمفارسي پيش از انقالب
پروندهاش را بس�ت تا معلوم ش�ود آبكي بودن و سطحي
ش�دن اين مجموع�ه از چه آبش�خوري بهره برده اس�ت.

فقط همين مانده بود كه س��ريال به شدت آفت زده پايتخت
در سكانس پاياني به سينماي فيلمفارس��ي پيش از انقالب
اداي دين كند و همين باعث ش��ود بخشي از مردمي كه اين
فيلمها را نديدهاند براي تماشاي آنها كنجكاو شوند .البته از
پايتخت 6كه در ورطه بداخالقي گرفتار شدهاس��ت ،بيش از
اين هم انتظار نميرفت .فكر ميكرديم دستكم عوامل اين
سريال درباره اينكه س��ينماي ايران پس از انقالب رشد كرد
و سري در س��رها بلند كرده متفق القول باش��ند ،اما عوامل
مجموعه پايتخت در اين سري ظاهرا ً واقعيت غيرقابل كتماني
كه حتي همه فعاالن سينماي ايران با هر گرايش فكري درباره
آن اجماع دارند را قبول ندارند .ايكاش دس��تكم به آثاري
از سينماي پيش از انقالب اداي دين ميشد كه در سينماي
ايران شأن و جايگاهي دارند ،اما متأسفانه بيسوادي و احياناً
بياطالعي عوامل اين مجموعه سبب شد به آثاري اداي دين
شود كه هيچ جايگاهي در تاريخ س��ينماي ايران ندارند .هر
چند از س��ريال آفت زدهاي چون پايتخت 6ك��ه خود دچار
همان مشخصههاي فيلمفارس��يهاي نازل شدهاست ،بيش
از اين انتظار نميرفت.
البته بخشي از سينماي گيش��ه ايران طي يكدهه اخير رجعتي
عجيب به سمت فيلمفارسيهاي پيش از انقالب داشتهاست ،ولي
كسي توقع نداشت كه سيماي جمهوري اسالمي با دامنه و عميق
چند دهميليوني بيننده در سطح كشور نيز تن به اين بيبندوباري
بدهد تا آنجا كه در رسانه ملي به دو سينماي فيلمفارسي پيش از
انقالب اداي دين شود .آيا اين معنايي جز وادادگي فرهنگي دارد
و چرا بايد اين اتفاق در رسانه ملي رقم بخورد .ايران پس از انقالب
اسالمي تقريباً در همه بخشها رشد و پيشرفت داشته و سينماي
ايران در اين زمينه شاهد رشدي تصاعدي بوده است ،اگرچه غفلت
و ناكارآمدي برخي مديران سينمايي باعث شده طي يكدهه اخير
شاهد افت سينماي عامهپسند و گيشهپسند باشيم ،اما همچنان
در ميان آثار سينماي ايران نسبت به پيش از انقالب از هر لحاظ
شاهد دست برتر هستيم .اين برتري چه به لحاظ هنري و تكنيكي
و چه به لحاظ محتوايي غيرقابل انكار است .سرايت ابتذالي كه از
سمت سينما به تلويزيون رقم خورده پذيرفتني نيست و مديران
سيما بايد فكري به حال اين روند بكنند .با اينكه دو بازيگر اصلي
سريال يعني محسن تنابنده و احمد مهرانفر ،حين پخش سريال
در فضاي مجازي دست به فضاسازي درباره سانسور اين مجموعه
زدند ،اما سكانس پاياني اين مجموعه نشان داد كه اتفاقاً فشارهاي
اين دو جواب داده و مديران سازمان گويي عقبنشيني محسوسي
كردهاند .واقعاً چرا مسئوالن فراموش كردند كه اين سكانس را از
سريال حذف كنند؟ و آيا پربيننده بودن بهانهاي براي شل شدن
نظارت ميش��ود؟ آيا پايتخت 6با آنهمه هزين��هاي كه برايش
ميشود به اصطالح آقا باالسر ندارد كه چنين اتفاقاتي درباره آن
رقم ميخورد؟ آيا موسيقي متن سكانس يا ديالوگ رحمت براي
بازبين سازمان موجب يادآوري آن دو فيلم نشده؟ به نظر ميرسد
اگر قرار باشد وادادگي به اين سبك و سياق مقابل عوامل سريال
پايتخت ادامه پيدا كند شاهد اين باشيم كه در نسخههاي بعدي
عوامل پا را از اين هم فراتر گذاش��ته و قدم به حوزههاي تازهتري
براي آس��يب زدن به فرهنگ مردم بگذارند .واقعاً اين خيلي كار
سختي اس��ت كه در سازمان صداوس��يما آثاري ساخته شود كه
هم در جذب مخاطب موفق عمل كنند و ه��م فرهنگ و اخالق
مردم را ارتقا دهند؟ به طور قطع اين خواسته زيادي از مسئوالن
فرهنگي نيست.
مستند

استقبال ناشران از فروش آنالين كتاب

مدي�ر مس�ئول انتش�ارات ن�گار تاب�ان گف�ت :ناش�ران
ب�ا افزاي�ش تبليغ�ات ب�راي ف�روش كتا بها يش�ان در
فض�اي مج�ازي ،اق�دام ب�ه ف�روش آنالي�ن كرد هان�د.

احمد دولتآبادي ،مدير مسئول انتشارات نگار تابان در گفت و گو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره وضعيت نشر كشور گفت :تبليغات
ناشران براي فروش كتابهايشان در فضاي مجازي افزايش يافته
است و ناشران به سمت فروش آنالين كتابهايشان روي آوردهاند.
مدير مسئول انتشارات نگار تابان افزود :ناشران با توجه به همكاري
مؤسسه خانه كتاب با شركت پست براي دريافت كمتر هزينه پست
كتاب مش��كلي ندارند .هزينه پستي مش��خصي براي ارسال كتاب
ناشران به مخاطبان كتاب وجود دارد و مطابق وزن بسته پستي ،هزينه
را دريافت نميكنند .او با بيان اينكه در گذشته با وجود اينكه از يكسو
اوضاع اقتصادي مردم مناسب نبود و از سوي ديگر قيمت كتاب افزايش
يافتهبود ،اما مردم كتاب ميخريدند ،ادامه داد :در حال حاضر شيوع
ويروس كرونا كتابفروشان و ناشران را هم تحتتأثير قرار دادهاست ،از
آنجاييكهشيوعبيماريكرونايكمسئلهجهانياستكاركتابفروشان
و ناشران در تمام جهان تحتتأثير اين بيماري قرار گرفته است.

بهروز غريبپور ،سرپرست گروه تئاتر عروسكي آران و عضو شوراي
سياستگذاري جشنواره تئاتر عروس��كي تهرانـ مبارك در گفت
وگو با فارس گفت :تعويق يا اجراي جش��نواره ته��رانـ مبارك بنا
به تصميم مديريت مركز هنرهاي نمايش��ي خواهد بود كمااينكه
اين جش��نواره اخيرا ً نيز دبير خود ،مرحوم گلزار محمدي را نيز از
دست داده است.
وي در ادامه افزود :طبيعتاً با توجه به تعطيلي همه فس��تيوالهاي
سينمایي و نمايش��ي و حتي المپيك و ديگر جشنوارهها در سطح
جهان ،جشنواره عروسكي تهران ـ مبارك هم بايد به تعويق بيفتد
چون براي آمادهسازي جشنواره و گروهها و تمرين نياز به زمان است،
معقوالنهترين تصميم اين است كه جشنواره به تعويق بيفتد.

امام صادق(ع) :چون بال بر بال
فزايد( ،نش�انه) رهاي�ى از بال
باشد.
(تحفالعقول ،ص)۳۵۷
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کنسرتهای آنالین
در دل فاصلهگذاری اجتماعی
قرنطینه خانگی و طرح فاصلهگذاری اجتماعی سبب شده برخی خوانندگان از فرصت پیش آمده برای در خانه نگهداشتن و
البته شاد کردن مردم استفاده کنند و این تصمیم تا حدودی نیز در فضای مجازی با استقبال روبهرو شده است

محمد صادقی

«ن�وروز خان�ه» عن�وان برنامهای ن�وروزی
است که از س�وی ش�هرداری تهران برگزار
میش�ود .برنامهای ک�ه در آن با مش�ارکت
وزارت ارشاد و «ساترا» سازمان صداوسیما،
کنسرتهای آنالین اجرا میشود .ایدهای که
آمارها نش�ان از اس�تقبال مردم از آن دارد.

تنها چند روز بعد از انتش��ار خبر کش��ف موارد
مثبت ابتال ب��ه کرونا در ایران با دس��تور وزارت
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی تمام��ی مراکز و
فعالیتهای فرهنگی و هنری تعطیل شدند .این
دستور به منظور جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ
ش��ده بود و باعث ش��د همه برنامههای از پیش
اعالم شده هنری از جمله برگزاری کنسرتهای
موسیقی لغو ش��ود .در این ش��رایط چند تن از
هنرمندان تصمیم گرفتند با استفاده از شرایط
ارسال تصاویر زنده از طریق شبکههای اجتماعی
با مخاطبان خ��ود ارتباط برق��رار و به اصطالح
کنسرت زنده اجرا کنند .این اقدام در ایام نوروز با
حمایت شهرداری تهران در قالب برنامه «نوروز
خانه» به شکل رسمیتری ادامه پیدا کرد.
اجرا برای صندلیهای خالی میالد
برای یک خواننده که اجرای کنس��رت از پیش
اعالم شدهای دارد ،هیچ چیزی ناراحتکنندهتر
از این نیس��ت ک��ه ب��رای صندلیه��ای خالی
اجرای برنامه داشته باش��د .اینبار اما اجرا برای
صندلیهای خالی نه تنها باعث ناراحتی نش��د،
بلکه مردم هم از آن استقبال کردند .محمدرضا
جوادییگانه ،معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی
شهردار تهران ،هفته آخر اس��فندماه در پیامی
توئیت��ری نوش��ت« :کنس��رت «صندلیهای
خالی» برای ملت عشق در برج میالد تهران اجرا
میشود ».این کنس��رتها در استیج برج میالد
ضبط شده و به صورت زنده از طریق سامانههای
اینترنتی پخش میشوند.
پیش از عی��د ش��هرداری تهران قصد داش��ت
برنامههای کنس��رت را در قال��ب ویژهبرنامهای
با عنوان «ن��وروزگاه  »99اجرا کن��د که در آن،
اجراهای موس��یقی در اماکن سرپوش��یده در
نظر گرفته ش��ده بود ،ولی با حضور کرونا تمام

مدیرکلدفترموسیقیارشاد:بنده
تأکید میکنم در حوزه نحوه انعقاد
قرارداده��ای مالی و می��زان مبلغ
قراردادها،دفترموسیقیهیچگونه
دخالت و نقش��ی نداش��ته اس��ت
برنامههای قبلی تغییر کرد و «نوروزخانه »99
با تأکید بر حض��ور م��ردم در خانهها جایگزین
برنامه قبلی شد.
در ش��ب دوم اجرای کنس��رت در ش��امگاه ۹
فروردین ،اجرای آنالین «مهدی جهانی» بیش
از  ۵میلیون تماشاکننده داشت که رکورد باالیی
را در اس��تقبال مخاطب ایرانی از رویداد آنالین
فرهنگی هنری در کشور ثبت کرد.
غالمحسین محمدی ،مشاور ش��هردار تهران و
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
نیز در پست توئیتری خود نوشت« :با یک ابتکار،
 ۵میلیون تماشاگر آنالین که برای مبارزه با کرونا
به کمپی��ن در خانه بمانیم ،پیوس��تهاند؛ اولین
کنسرت زنده از اجراهای مطرحترین خوانندگان
ایرانی را در برج میالد دیدند».
کنس��رتهای آنالین نوروزخانه  ۹۹از هش��تم
فروردینماه با اجرای «امی��ر حاجیلی» به طور
رس��می کار خود را آغاز کرد و پس از کنسرت
«مهدی جهانی» با اجراهایی از «روزبه بمانی»
و «گروه استاد اس��داللهی» پی گرفته شد و در
ادامه هم به مدت  ۱۱ش��ب با اجراهای دیگری
از «رضا یزدان��ی»« ،گروه رس��تاک»« ،حمید
عسگری»« ،مهدی یغمایی»« ،حمید حامی»،
«سینا س��رلک» و «گروه لیان بوش��هر» ادامه
خواهد داشت.
هزینه کنسرتها چقدر است؟!
مسئوالن شهرداری تهران خود را موظف به شاد
نگه داشتن مردم معرفی کردهاند ،اما انجام برنامه
«کنسرت برای صندلیهای خالی» چقدر هزینه
داشته است؟
محم��د اللهی��اری ،مدی��رکل دفتر موس��یقی

نظر غريب پور درباره حاجي فيروز و نژادپرستي!

سرپرست گروه تئاتر عروسكي آران ميگويد :در امريكا و كانادا
زمزمههايي ش�ده بود و مبارك را با چهره س�فيد نمايش داده
بودند ،من هم يك رشته بحثهايي را ضبط كردم و در صفحه خود
قرار خواهم داد و در آن گفتم كه در پيشينه فرهنگي ما تبعیض
نژادي آنطور كه در امريكا بوده و هس�ت وجود نداش�ته است.

حكمت

نما | حسین کشتکار

غريبپور با اشاره به به فوت گلزار محمدي و تغيير مدير كل هنرهاي
نمايشي گفت :معضالت االن بيشمار و همه طبيعي است كه منجر
به تعويق جشنواره شود.
اين كارگردان س��ينما و تئاتر درباره فعاليتهاي اخير خود گفت:
گروه تئاتر عروس��كي آران اين روزها فعال اس��ت .س��ايت فضاي
مجازي ما در اينستاگرام در حال فعالتر ش��دن است و مروري بر
آرشيو بيش از 15سال فعاليت اين گروه را آماده ميكنيم و صدها
فيلم و عكس در اين مدت وجود داشتند كه عمومي نشده بودند مث ً
ال
يادداشتهاي هنرمندان و تماشاگران بعد از ديدن كارها انعكاس
عمومي پيدا نكردهبود.
وي در اي��ن باره افزود :خ��ودم هم يك رش��ته بحثهايي راجع به
امنيت و حفظ مختص��ات و ويژگيهاي مب��ارك ،حاجي فيروز و
شخصيتهايي كه داراي صورت سياه هستند ،آماده ميكنم .چون
در امريكا و كانادا زمزمههايي ش��دهبود و مبارك را با چهرهس��فيد
نمايش دادهبودند ،من هم يك رشته بحث هايي را ضبط كردم و در
صفحه خود قرار خواهم داد و در آن گفتم كه در پيشينه فرهنگي
ما تبعيض نژادي آنطور كه در امريكا بوده و هس��ت وجود نداشته
است.
غريب پور يادآور ش��د :بههرحال شخصيتهاي س��ياه ما در تخت
حوضي و تم خيمه شب بازي محوري هستند و در اعياد و جشنهاي
مختلف استفاده ميشوند ،بنابراين ما در اين روزها فعاليتهايمان
را تعطيل نكرديم و مثل س��ايرين بيش��تر كاره��ا را مجازي انجام
ميدهيم كه اميدوار هس��تم وزارت ارتباطات در اين رابطه كمكي
كند ،بههرحال وقتي جادهها بسته ميشود بايد جادههاي مجازي
باز شود.

وزارت ارش��اد گفت« :آنچ��ه در برگزاری پروژه
«نوروزخانه» برعه��ده دفتر موس��یقی وزارت
ارشاد بوده ،اعطای مجوز روزانه برای خوانندگان
و گروههایی بود که اسامی آنها از سوی مسئوالن
برگزاری این پروژه به دفتر ما ارسال شده بود که
همکاران من نیز بر اساس وظیفهای که بر عهده
داشتند ،نس��بت به اعطای مجوز برای قطعات،
نوازن��دگان و هنرمندان اقدام��ات الزم را انجام
دادند .این در حالی است که بنده تأکید میکنم
در حوزه نحوه انعقاد قراردادهای مالی و میزان
مبلغ قراردادها ،دفتر موسیقی هیچگونه دخالت
و نقشی نداشته اس��ت و آنچه در حوزه مباحث
مالی مطرح میشود به عهده دوستان ما در پروژه
«نوروزخانه» بوده است».
درب��اره هزینهه��ای ش��هرداری ته��ران ،رقم
غیررسمی از سوی چند خبرنگار در شبکههای
اجتماعی منتش��ر شده اس��ت .این خبرنگاران
ی هستند که شهرداری بیش از  500میلیون
مدع 
تومان برای برگزاری کنسرت برای صندلیهای
خالی هزینه کرده و این رق��م قابل مالحظهای
برای اجرای چنین برنامهای اس��ت .شهرداری
تهران هنوز آمار رس��می درب��اره هزینه اجرای
کنسرتها نداش��ته اس��ت .با وجود این گفته
میشود برای اجرای یک کنسرت عادی در سالن
برج میالد باید بیش از  70میلیون تومان برای هر
اجرا هزینه اجاره سالن پرداخت شود.
حواشی یک برنامه فراگیر
اج��رای کنس��رتهای آنالی��ن ،ی��ک ابت��کار
خارقالعاده نیس��ت ،اما در ایران مرسوم نبوده
است .اکنون با اس��تقبال مردم از اجرای چنین
برنام��های ،برخی از فع��االن حوزه موس��یقی
مدعی ش��دهاند که ایده اجرای چنین برنامهای
را ابتدا آنها ارائ��ه داده بودند و آنچ��ه به عنوان
«نوروزخانه» در حال برگزاری است به نوعی ایده
دزدی است ،ولی این حاشیهای نبود که چندان
م��ورد توجه قرار گی��رد .مهمترین حاش��یهای
که برای کنس��رتهای آنالین ب��ه وجود آمده،
بحث دسترس��ی پیدا نکردن مردم است .پایین
بودن پهنای باند اینترنت باعث ش��ده بسیاری
از عالقهمندان قادر به تماش��ای اجراها نباشند.
ش��هرداری تهران از وزارت ارتباطات خواس��ته
تا این مش��کل را رفع کند ،اتفاقی که هنوز رخ
نداده است .از سوی دیگر برخی جابهجاییها در
برنامههای اجراها نیز اعتراضهایی را به دنبال
داشته است .مهمترین تغییرها به اجرای گروه
«لیان» که یک گروه بوشهری است ،بازمیگردد،
اما موضوع دیگری که وجود دارد ،این است که
صداوسیما از طرق «س��اترا» وظیفه نظارت بر
پخش فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی را
بر عهده دارد .اگر در شرایطی غیر از بحث انتشار
کرونا و لزوم خانهنشینی مردم بود ،امکان موافقت
صداوسیما با پخش زنده کنسرت از سامانههای
ویدئو درخواس��تی کمی بعید به نظر میرسید،
با این حال کرونا باعث ش��د صداوسیما با بحث
کنسرتهای آنالین مخالفتی نداشته باشد.

تلويزيون

«عابدان کهنز»

در جشنواره بینالمللی فیلمهای مستند روسیه
مستند س�ینمایی «عابدان کهنز» به کارگردانی مجید رستگار نیمه
اردیبهشتدرجشنوارهمستند«اینترداک»روسیهبهنمایشدرمیآید.

به گزارش فارس ،فیلم مس��تند «عابدان کهنز» به نخستین دوره جشنواره
بینالمللی فیلمهای مستند روسیه «اینترداک» راه یافت.
ی ( ۱۱تا  ۱۳اردیبهشت) در مسکو برگزار
این جشنواره از  30آوریل تا دوم م 
میشود و به گفته مسئوالن آن ،فیلمهای منتخب این جشنواره عالوه بر مسکو
در  ۵۰شهر در روسیه و جهان اکران خواهد شد.
مس��تند «عابدان کهنز» به تهیهکنندگی امیر مهریزدان و کارگردانی مجید
رس��تگار پیش از این در نهمین دوره جش��نواره مردمی فیلم عمار در بخش
مدافعان حرم برگزیده ش��ده بود.همچنین اکران سراسری این فیلم در قالب
اکرانهای مردمی  -اقتصادی جشنواره عمار با استقبال گستردهای روبهرو شد
و بیش از  ۴۰میلیون تومان به فروش رسید.
مستند سینمایی «عابدان ُک َهنز» روایت تربیت ،شکوفایی و بالندگی نوجوانان
مسجد امیرالمؤمنین(ع) ُک َهنز شهریار است که در وقایع مهم انقالب اسالمی
از جمله فتنه  ۸۸و فتنه تروریس��تهای تکفیری در س��وریه حضوری فعال
داشتهاند.شهدای مدافع حرم «مصطفی صدرزاده»« ،محمد آژند»« ،سجاد
عفتی» و جانبازان مدافع حرم «امیرحسین حاجینصیری» و «رضا سلمانی»
از تربیتیافتگان مسجد امیرالمؤمنین(ع) کهنز هستند.
در تولید مستند «عابدان کهنز» از تکنیک دیجیتالپینت برای روایت وقایع
استفاده شده و طراحی و ترکیب صدای مستند را مهدی جمشیدیان و ساخت
موسیقی آن را علی نصیرنژاد برعهده داشتهاند.

علیرضا رئیسیان:

زنگ خطر سینما سالهاست به صدا درآمده!
دولتها و بهخصوص این دولت

هیچ راهبرد مثبتی برای هیچکدام از شاخههای فرهنگ نداشته و ندارند
کارگردان و تهیهکننده س�ینما معتقد اس�ت که زنگ
چراغ قرمز سینما ،سالها پیش نواخته شده و مسئوالن
هیچ راهبردی برای شاخههای فرهنگ نداشته و ندارند.

علیرضا رئیسیان ،کارگردان ،تهیهکننده و نویسنده سینما
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :افول سینما
نتیجه یک دهه طراحی اس��ت .البته تقریباً دهه  70به بعد
این اتفاق افتاده بود ،اما االن به اوج رس��یده و عیان ش��ده
است .به تعبیری ،جایگزین کردن نگاههای تنگنظرانه به
جای تنوع و تکثر دیدگاه هنری ،راهی اس��ت که مدیران و
تصمیمگیرن��دگان جامعه فرهنگی به بدترین ش��کل طی
میکنند .جشنواره س��ال گذش��ته هم یک رویداد بسیار
پرحاش��یه برای جامعه هنری و س��ینمایی بود و حتی اگر
از این بدتر هم شود باز اتفاقی نمیافتد .یک مصاحبهای از
خداداد عزیزی دیدم که از او پرسیده شد؛ چگونه فدراسیون
فوتبال وضعیت بهتری پیدا میکند که او پاسخ داد «وقتی
کسی به حرف ما اهمیت نمیدهد و هر کاری که خودشان
فکر میکنند صحیح اس��ت انج��ام میدهن��د ،نظر دادن
فایدهای ندارد».
رئیسیان در ادامه به این اشاره میکند ،زمانی که جامعه از
نقد و پویایی خالی شود ،خروجی س��ینما که جزئی از این
فرهنگ و جامعه است ،پوچ خواهد شد و به شخصه تعجب
نمیکنم ،چون خودم سال گذشته در جشنواره این هشدار
را دادم و نمیدانم ش��نیده ش��د یا خیر! با این حال وظیفه
من گفتن بود .این جریان پ��وچ در آیندهای نزدیک ،حتی
دامن آنهایی را که میز و پست و صندلی دارند هم میگیرد.
از س��ویی ،تولیدات به سمت فرمایش��ی _سفارشی پیش
میرود .همچنین جشنواره فیلم فجر که سال گذشته در اوج
بیکیفیتی برگزار شد برای اولین بار سینماگران را رودرروی
هم قرار داد .البته برخی از س��ینماگران به اوضاع نابسامان
جشنواره دامن زدند و آن را تشدید کردند.
به اعتقاد این کارگردان سینما در بحث تولیدات ،دوگان ه
س��اخت فیلمهای سفارشی ،گیش��های و پروپاگاندای
خبری به نفع آنها ،نتیجه خوبی نخواهد داش��ت ،منتها
باید تا یکی ،دو سال آینده و تغییر دستاندرکاران فعلی،
صبر کنی��م و ببینیم پس از آن چه اتفاق��ی میافتد .به
شخصه امیدی به وضعیت کلی س��ینمای ایران ندارم،

امیدم فقط به کس��انی است که اندیش��های دارند ،اهل
قصه گفتن و قصه شنیدن درست هستند .البته که این
ویژگیها در جامعه کنونی خریدار ندارند .من به عنوان
فردی که بیش از  30سال فعالیت س��ینمایی دارم ،در
صنف بودم و کام ً
ال س��ینمای کش��ور را دنبال میکنم،
میگویم که زنگ این چراغ قرمز ،سالها پیش نواخته
ش��ده و دولتهای قب��ل و بهخصوص ای��ن دولت هیچ
راهبرد مثبتی ب��رای هیچکدام از ش��اخههای فرهنگ
نداشته و ندارند.
به گفته رئیسیان در طول چند س��ال اخیر وزیر ارشاد و
رئیس س��ازمان س��ینمایی یک دیدار با اهالی فرهنگ و
سینما به صورت عام و گفتوگومحور نداشتهاند ،چراکه
توگو تعطیل باشد و فقط به انتشار
گمان میکنند باید گف 
لیس��ت هزینههای س��ازمانهای تابعه اکتفا میکنند.
بنابراین چون قرار نیس��ت هیچ تغیی��ری رخ دهد ،هیچ
گفتمانی ه��م نتیجهبخش نخواهد ب��ود و ضررش را هم
مردم ،مملکت و آینده فرهنگ خواهد داد .نوعی مدیریت
پنهان چند سالی است که همه ارکان سینما را به دست
گرفته است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که لجبازیهای فردی بر سر
حفظ یا به دست آوردن صندلی مدیریت و قدرت تا چه حد
در رساندن سینما به این نقطه دخیل بوده است ،میگوید:
این نیز ناش��ی از نگاه مدیریتی اس��ت ،چون ما مسئوالنی
آشکار مانند رئیس سازمان داریم ،از سویی مدیریت پنهانی
وجود دارد که چند سالی است همه ارکان گردش سینما و
مسائلش را در دست دارند.

«روايت جنگ در دل جنگ» نوشته استاد دانشگاه سوربون منتشر شد

نگاهي به مستندهاي شهيد آويني از دید نویسندهای فرانسوي
كتاب«روايتجنگدردلجنگ»بانگاهيبهمستندهايشهيد
سيدمرتضي آويني از ديد يك نويسنده فرانسوي منتشر شد.

به گزارش «جوان» ،به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي،
كتاب «روايت جنگ در دل جنگ» با نگاهي به مستندهاي شهيد
سيدمرتضي آويني در آستانه روز هنر انقالب اسالمي و چهلمين
سال آغاز دفاع مقدس توسط انتش��ارات بنياد سينمايي فارابي و
نشر واحه منتشر شد .كتاب «روايت جنگ در دل جنگ» تأليف
انيس دوويكتور اس��تاد دانش��گاه سوربون اس��ت .محمدمهدي
شاكري مترجم و مريم اميني سرويراس��تار آن بودهاند و ترجمه
و انتش��ار اين كتاب در چارچوب همكاري بنياد سينمايي فارابي،
انتشارات واحه و انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران (ايفري) به
انجام رسيده است.
ايفري سفارش ترجمه اين كتاب را دوسال پيش انجام داد و پس از
امضاي قراردادي سه جانبه از سوي ايفري ،بنياد سينمايي فارابي و
نشر واحه ،برگردان به فارسي كتاب كه توسط محمدمهدي شاكري
به انجام رسيدهبود ،سرانجام در ماههاي پاياني سال گذشته در قالب
كتاب به چاپ رسيد تا اين اثر در آستانه بيستم فروردين ۹۹سالروز
شهادت شهيد س��يدمرتضي آويني ،روز هنر انقالب اسالمي ارائه
شود .در يادداشت ناشر كتاب آمدهاست« :تصميم به مشاركت نشر
واحه در چاپ اين كتاب از اين جهت گرفتهشد كه شايد بتواند جاي
خالي پژوهش روشمند در زمينه آثار سينمايي و مكتوبات شهيد
آويني را اندكي پر كند».
كتاب «روايت جن��گ در دل جن��گ» در چهار فص��ل «جنگ به

روايت سينماي داستاني» شامل چهاربخش در باب مشخصههاي
ژانري ،نسلهاي سينماگر ،نشانهشناس��ي ،تصوير ذهني كربال در
ميزانسنهاي سينمايي و« ،...انقالب در نگاه چيز ديگري را دگرگونه
فيلمگرفتن»شاملدوبخشدربابنوگرايي،تجربهها،تعهددرروايت
و نگاه« ،فيلمهاي مرتضي آويني از جبهه جنگ» شامل سهبخش در
باب روششناسي ،نگاه انسانشناسانه ،بازتابها و تصاوير حذفي و «در
ميان امر مرئي و امر نامرئي -مستند جنگي به مثابه مناسك عرفاني»
شامل چهاربخش در باب تأثير عرفان شيعي ،ارجاعات عرفاني و تأويل
سينمايي است .انيس دوويكتور ،نويسنده اين كتاب مدرس دانشگاه
آوينيون در مقطع كارشناسيارش��د بوده و از سال ۲۰۱۱به بعد در
بخش تاريخ سينما و تاريخ هنر در دانشگاه سوربن مشغول تدريس
است و عالوه بر فعاليتهاي پژوهشي و مشاركت در برپايي برنامههاي
فرهنگي مختلف ،نگارش كتاب تصاوير رزمندگان و شهداي جنگ
تحميلي در سينما را به انجام رساندهاست.

