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كتاب »روايت جنگ در دل جنگ« با نگاهي به مستندهاي شهيد 
سيدمرتضي آويني از ديد يك نويسنده فرانسوي منتشر شد.

به گزارش »جوان«، به نقل از روابط عمومي بنیاد سینمايي فارابي، 
كتاب »روايت جنگ در دل جنگ« با نگاهي به مستندهاي شهید 
سیدمرتضي آويني در آستانه روز هنر انقالب اسالمي و چهلمین 
سال آغاز دفاع مقدس توسط انتش��ارات بنیاد سینمايي فارابي و 
نشر واحه منتشر شد. كتاب »روايت جنگ در دل جنگ« تألیف 
انیس دوويكتور اس��تاد دانش��گاه سوربون اس��ت. محمدمهدي 
شاكري مترجم و مريم امیني سرويراس��تار آن بوده اند و ترجمه 
و انتش��ار اين كتاب در چارچوب همكاري بنیاد سینمايي فارابي، 
انتشارات واحه و انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران )ايفري( به 

انجام رسیده است. 
ايفري سفارش ترجمه اين كتاب را دو سال پیش انجام داد و پس از 
امضاي قراردادي سه جانبه از سوي ايفري، بنیاد سینمايي فارابي و 
نشر واحه، برگردان به فارسي كتاب كه توسط محمدمهدي شاكري 
به انجام رسیده بود، سرانجام در ماه هاي پاياني سال گذشته در قالب 
كتاب به چاپ رسید تا اين اثر در آستانه بیستم فروردين 99 سالروز 
شهادت شهید س��یدمرتضي آويني، روز هنر انقالب اسالمي ارائه 
شود. در يادداشت ناشر كتاب آمده است: »تصمیم به مشاركت نشر 
واحه در چاپ اين كتاب از اين جهت گرفته شد كه شايد بتواند جاي 
خالي پژوهش روشمند در زمینه آثار سینمايي و مكتوبات شهید 

آويني را اندكي پر كند.«
كتاب »روايت جن��گ در دل جن��گ« در چهار فص��ل »جنگ به 

روايت سینماي داستاني« شامل چهار بخش در باب مشخصه هاي 
ژانري، نسل هاي سینماگر، نشانه شناس��ي، تصوير ذهني كربال در 
میزانسن هاي سینمايي و...، »انقالب در نگاه چیز ديگري را دگرگونه 
فیلم گرفتن« شامل دو بخش در باب نوگرايي، تجربه ها، تعهد در روايت 
و نگاه، »فیلم هاي مرتضي آويني از جبهه جنگ« شامل سه بخش در 
باب روش شناسي، نگاه انسان شناسانه، بازتاب ها و تصاوير حذفي و »در 
میان امر مرئي و امر نامرئي- مستند جنگي به مثابه مناسك عرفاني« 
شامل چهاربخش در باب تأثیر عرفان شیعي، ارجاعات عرفاني و تأويل 
سینمايي است. انیس دوويكتور، نويسنده اين كتاب مدرس دانشگاه 
آوينیون در مقطع كارشناسي ارش��د بوده و از سال 2۰11 به بعد در 
بخش تاريخ سینما و تاريخ هنر در دانشگاه سوربن مشغول  تدريس 
است و عالوه بر فعالیت هاي پژوهشي و مشاركت در برپايي برنامه هاي 
فرهنگي مختلف، نگارش كتاب تصاوير رزمندگان و شهداي جنگ 

تحمیلي در سینما را به انجام رسانده است. 

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

نگاهي به مستندهاي شهيد آويني از ديد نويسنده ای فرانسوي 
نظر غريب پور درباره حاجي فيروز و نژادپرستي! 

سرپرست گروه تئاتر عروسكي آران مي گويد: در امريكا و كانادا 
زمزمه هايي ش�ده بود و مبارك را با چهره س�فيد نمايش داده 
بودند، 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 نداش�ته است. 
بهروز غريب پور، سرپرست گروه تئاتر عروسكي آران و عضو شوراي 
سیاست گذاري جشنواره تئاتر عروس��كي تهران � مبارك در گفت 
وگو با فارس گفت: تعويق يا اجراي جش��نواره ته��ران � مبارك بنا 
به تصمیم مديريت مركز هنرهاي نمايش��ي خواهد بود كمااينكه 
اين جش��نواره اخیراً نیز دبیر خود، مرحوم گلزار محمدي را نیز از 

دست داده است. 
وي در ادامه افزود: طبیعتاً با توجه به تعطیلي همه فس��تیوال هاي 
سینمايي و نمايش��ي و حتي المپیك و ديگر جشنواره ها در سطح 
جهان، جشنواره عروسكي تهران � مبارك هم بايد به تعويق بیفتد 
چون براي آماده سازي جشنواره و گروه ها و تمرين نیاز به زمان است، 

معقوالنه ترين تصمیم اين است كه جشنواره به تعويق بیفتد. 

غريب پور با اشاره به به فوت گلزار محمدي و تغییر مدير كل هنرهاي 
نمايشي گفت: معضالت االن بیشمار و همه طبیعي است كه منجر 

به تعويق جشنواره شود. 
اين كارگردان س��ینما و تئاتر درباره فعالیت هاي اخیر خود گفت: 
گروه تئاتر عروس��كي آران اين روزها فعال اس��ت. س��ايت فضاي 
مجازي ما در اينستاگرام در حال فعال تر ش��دن است و مروري بر 
آرشیو بیش از 15 سال فعالیت اين گروه را آماده مي كنیم و صدها 
فیلم و عكس در اين مدت وجود داشتند كه عمومي نشده بودند مثاًل 
يادداشت هاي هنرمندان و تماشاگران بعد از ديدن كارها انعكاس 

عمومي پیدا نكرده بود. 
وي در اي��ن باره افزود: خ��ودم هم يك رش��ته بحث هايي راجع به 
امنیت و حفظ مختص��ات و ويژگي هاي مب��ارك، حاجي فیروز و 
شخصیت هايي كه داراي صورت سیاه هستند، آماده مي كنم. چون 
در امريكا و كانادا زمزمه هايي ش��ده بود و مبارك را با چهره س��فید 
نمايش داده بودند، من هم يك رشته بحث هايي را ضبط كردم و در 
صفحه خود قرار خواهم داد و در آن گفتم كه در پیشینه فرهنگي 
ما تبعیض نژادي آن طور كه در امريكا بوده و هس��ت وجود نداشته 

است. 
غريب پور يادآور ش��د: به هرحال شخصیت هاي س��یاه ما در تخت 
حوضي و تم خیمه شب بازي محوري هستند و در اعیاد و جشن هاي 
مختلف استفاده مي شوند، بنابراين ما در اين روزها فعالیت هاي مان 
را تعطیل نكرديم و مثل س��ايرين بیش��تر كاره��ا را مجازي انجام 
مي دهیم كه امیدوار هس��تم وزارت ارتباطات در اين رابطه كمكي 
كند، به هرحال وقتي جاده ها بسته مي شود بايد جاده هاي مجازي 

باز شود.

زنگ خطر سينما سال هاست به صدا درآمده!
عليرضا  رئيسيان:

 دولت ها و به خصوص اين دولت 
هيچ راهبرد مثبتی برای هيچ كدام از شاخه های فرهنگ نداشته و ندارند

كارگردان و تهيه كننده س�ينما معتقد اس�ت كه زنگ 
چراغ قرمز سينما، سال ها پيش نواخته شده و مسئوالن 
هيچ راهبردی برای شاخه های فرهنگ نداشته و ندارند.
علیرضا رئیسیان، كارگردان، تهیه كننده و نويسنده سینما 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افول سینما 
نتیجه يك دهه طراحی اس��ت. البته تقريباً دهه 7۰ به بعد 
اين اتفاق افتاده بود، اما االن به اوج رس��یده و عیان ش��ده 
است. به تعبیری، جايگزين كردن نگاه های تنگ نظرانه به 
جای تنوع و تكثر ديدگاه هنری، راهی اس��ت كه مديران و 
تصمیم گیرن��دگان جامعه فرهنگی به بدترين ش��كل طی 
می كنند. جشنواره س��ال گذش��ته هم يك رويداد بسیار 
پرحاش��یه  برای جامعه هنری و س��ینمايی بود و حتی اگر 
از اين بدتر هم شود باز اتفاقی نمی افتد. يك مصاحبه ای از 
خداداد عزيزی ديدم كه از او پرسیده شد؛ چگونه فدراسیون 
فوتبال وضعیت بهتری پیدا می كند كه او پاسخ داد »وقتی 
كسی به حرف ما اهمیت نمی دهد و هر كاری كه خودشان 
فكر می كنند صحیح اس��ت انج��ام می دهن��د، نظر دادن 

فايده ای ندارد.«
رئیسیان در ادامه به اين اشاره می كند، زمانی كه جامعه از 
نقد و پويايی خالی شود، خروجی س��ینما كه جزئی از اين 
فرهنگ و جامعه است، پوچ خواهد شد و به شخصه تعجب 
نمی كنم، چون خودم سال گذشته در جشنواره اين هشدار 
را دادم و نمی دانم ش��نیده ش��د يا خیر! با اين حال وظیفه 
من گفتن بود. اين جريان پ��وچ در آينده ای نزديك، حتی 
دامن آنهايی را كه میز و پست و صندلی دارند هم می گیرد. 
از س��ويی، تولیدات به سمت فرمايش��ی _سفارشی پیش 
می رود. همچنین جشنواره فیلم فجر كه سال گذشته در اوج 
بی كیفیتی 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 تشديد كردند.
به اعتقاد اين كارگردان سینما در بحث تولیدات، دوگانه  
س��اخت فیلم های سفارشی، گیش��ه ای و پروپاگاندای 
خبری به نفع آنها، نتیجه خوبی نخواهد داش��ت، منتها 
بايد تا يكی، دو سال آينده و تغییر دست اندركاران فعلی، 
صبر كنی��م و ببینیم پس از آن چه اتفاق��ی می افتد. به 
شخصه امیدی به وضعیت كلی س��ینمای ايران ندارم، 

امیدم فقط به كس��انی است كه انديش��ه ای دارند، اهل 
قصه گفتن و قصه شنیدن درست هستند. البته كه اين  
ويژگی ها در جامعه كنونی خريدار ندارند. من به عنوان 
فردی كه بیش از 3۰ سال فعالیت س��ینمايی دارم، در 
صنف بودم و كاماًل س��ینمای كش��ور را دنبال می كنم، 
می گويم كه زنگ اين چراغ قرمز، سال ها پیش نواخته 
ش��ده و دولت های قب��ل و به خصوص اي��ن دولت هیچ 
راهبرد مثبتی ب��رای هیچ كدام از ش��اخه های فرهنگ 

نداشته و ندارند. 
به گفته رئیسیان در طول چند س��ال اخیر وزير ارشاد و 
رئیس س��ازمان س��ینمايی يك ديدار با اهالی فرهنگ و 
سینما به صورت عام و گفت و گومحور نداشته اند، چراكه 
گمان می كنند بايد گفت و گو تعطیل باشد و فقط به انتشار 
لیس��ت هزينه های س��ازمان های تابعه اكتفا می  كنند. 
بنابراين چون قرار نیس��ت هیچ تغیی��ری رخ دهد، هیچ 
گفتمانی ه��م نتیجه بخش نخواهد ب��ود و ضررش را هم 
مردم، مملكت و آينده فرهنگ خواهد داد. نوعی مديريت 
پنهان چند سالی است كه همه اركان سینما را به دست 

گرفته است.
وی در پاس��خ به اين س��ؤال كه لجبازی های فردی بر سر 
حفظ يا به دست آوردن صندلی مديريت و قدرت تا چه حد 
در رساندن سینما به اين نقطه دخیل بوده است، می گويد: 
اين نیز ناش��ی از نگاه مديريتی اس��ت، چون ما مسئوالنی 
آشكار مانند رئیس سازمان داريم، از سويی مديريت پنهانی 
وجود دارد كه چند سالی است همه اركان گردش سینما و 

مسائلش را در دست دارند.

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 كتاب هاي ش�ان در 
فض�اي مج�ازي، اق�دام ب�ه ف�روش آنالي�ن كرده ان�د. 
احمد دولت آبادي، مدير مسئول انتشارات نگار تابان در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت نشر كشور گفت: تبلیغات 
ناشران براي فروش كتاب هاي شان در فضاي مجازي افزايش يافته 
است و ناشران به سمت فروش آنالين كتاب هاي شان روي آورده اند. 
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 نمي كنند. او با بیان اينكه در گذشته با وجود اينكه از يك سو 
اوضاع اقتصادي مردم مناسب نبود و از سوي ديگر قیمت كتاب افزايش 
يافته بود، اما مردم كتاب مي خريدند، ادامه داد: در حال حاضر شیوع 
ويروس كرونا كتابفروشان و ناشران را هم تحت تأثیر قرار داده است، از 
آنجايي كه شیوع بیماري كرونا يك مسئله جهاني است كار كتابفروشان 

و ناشران در تمام جهان تحت تأثیر اين بیماري قرار گرفته است. 

    مستند

  محمد صادقی
»ن�وروز خان�ه« عن�وان برنامه ای ن�وروزی 
است كه از س�وی ش�هرداری تهران برگزار 
می ش�ود. برنامه ای ك�ه در آن با مش�اركت 
وزارت ارشاد و »ساترا« سازمان صداوسيما، 
كنسرت های آنالين اجرا می شود. ايده ای كه 
آمارها نش�ان از اس�تقبال مردم از آن دارد.

تنها چند روز بعد از انتش��ار خبر كش��ف موارد 
مثبت ابتال ب��ه كرونا در ايران با دس��تور وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی تمام��ی مراكز و 
فعالیت های فرهنگی و هنری تعطیل شدند. اين 
دستور به منظور جلوگیری از شیوع كرونا اتخاذ 
ش��ده بود و باعث ش��د همه برنامه های از پیش 
اعالم شده هنری از جمله برگزاری كنسرت های 
موسیقی لغو ش��ود. در اين ش��رايط چند تن از 
هنرمندان تصمیم گرفتند با استفاده از شرايط 
ارسال تصاوير زنده از طريق شبكه های اجتماعی 
با مخاطبان خ��ود ارتباط برق��رار و به اصطالح 
كنسرت زنده اجرا كنند. اين اقدام در ايام نوروز با 
حمايت شهرداری تهران در قالب برنامه »نوروز 

خانه« به شكل رسمی تری ادامه پیدا كرد.
  اجرا برای صندلی های خالی ميالد 

برای يك خواننده كه اجرای كنس��رت از پیش 
اعالم شده ای دارد، هیچ چیزی ناراحت كننده تر 
از اين نیس��ت ك��ه ب��رای صندلی ه��ای خالی 
اجرای برنامه داشته باش��د. اين بار اما اجرا برای 
صندلی های خالی نه تنها باعث ناراحتی نش��د، 
بلكه مردم هم از آن استقبال كردند. محمدرضا 
جوادی يگانه، معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار تهران، هفته آخر اس��فندماه در پیامی 
توئیت��ری نوش��ت: »كنس��رت »صندلی های 
خالی« برای ملت عشق در برج میالد تهران اجرا 
می شود.« اين كنس��رت ها در استیج برج میالد 
ضبط شده و به صورت زنده از طريق سامانه های 

اينترنتی پخش می شوند. 
پیش از عی��د ش��هرداری تهران قصد داش��ت 
برنامه های كنس��رت را در قال��ب ويژه برنامه ای 
با عنوان »ن��وروزگاه 99« اجرا كن��د كه در آن، 
اجراهای موس��یقی در اماكن سرپوش��یده در 
نظر گرفته ش��ده بود، ولی با حضور كرونا تمام 

برنامه های قبلی تغییر كرد و »نوروزخانه 99« 
با تأكید بر حض��ور م��ردم در خانه ها جايگزين 

برنامه قبلی شد.
در ش��ب دوم اجرای كنس��رت در ش��امگاه 9 
فروردين، اجرای آنالين »مهدی جهانی« بیش 
از 5 میلیون تماشاكننده داشت كه ركورد بااليی 
را در اس��تقبال مخاطب ايرانی از رويداد آنالين 

فرهنگی هنری در كشور ثبت كرد.
غالمحسین محمدی، مشاور ش��هردار تهران و 
رئیس مركز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نیز در پست توئیتری خود نوشت: »با يك ابتكار، 
5 میلیون تماشاگر آنالين كه برای مبارزه با كرونا 
به كمپی��ن در خانه بمانیم، پیوس��ته اند؛ اولین 
كنسرت زنده از اجراهای مطرح ترين خوانندگان 

ايرانی را در برج میالد ديدند.«
كنس��رت های آنالين نوروزخانه 99 از هش��تم 
فروردين ماه با اجرای »امی��ر حاجیلی« به طور 
رس��می كار خود را آغاز كرد و پس از كنسرت 
»مهدی جهانی« با اجراهايی از »روزبه بمانی« 
و »گروه استاد اس��داللهی« پی گرفته شد و در 
ادامه هم به مدت 11 ش��ب با اجراهای ديگری 
از »رضا يزدان��ی«، »گروه رس��تاك«، »حمید 
عسگری«، »مهدی يغمايی«، »حمید حامی«، 
»سینا س��رلك« و »گروه لیان بوش��هر« ادامه 

خواهد داشت.
  هزينه كنسرت ها چقدر است؟!

مسئوالن شهرداری تهران خود را موظف به شاد 
نگه داشتن مردم معرفی كرده اند، اما انجام برنامه 
»كنسرت برای صندلی های خالی« چقدر هزينه 

داشته است؟ 
محم��د اللهی��اری، مدي��ركل دفتر موس��یقی 

وزارت ارش��اد گفت: »آنچ��ه در برگزاری پروژه 
»نوروزخانه« برعه��ده دفتر موس��یقی وزارت 
ارشاد بوده، اعطای مجوز روزانه برای خوانندگان 
و گروه هايی بود كه اسامی آنها از سوی مسئوالن 
برگزاری اين پروژه به دفتر ما ارسال شده بود كه 
همكاران من نیز بر اساس وظیفه ای كه بر عهده 
داشتند، نس��بت به اعطای مجوز برای قطعات، 
نوازن��دگان و هنرمندان اقدام��ات الزم را انجام 
دادند. اين در حالی است كه بنده تأكید می كنم 
در حوزه نحوه انعقاد قراردادهای مالی و میزان 
مبلغ قراردادها، دفتر موسیقی هیچ گونه دخالت 
و نقشی نداشته اس��ت و آنچه در حوزه مباحث 
مالی مطرح می شود به عهده دوستان ما در پروژه 

»نوروزخانه« بوده است.«
درب��اره هزينه ه��ای ش��هرداری ته��ران، رقم 
غیررسمی از سوی چند خبرنگار در شبكه های 
اجتماعی منتش��ر شده اس��ت. اين خبرنگاران 
مدعی  هستند كه شهرداری بیش از 5۰۰ میلیون 
تومان برای برگزاری كنسرت برای صندلی های 
خالی هزينه كرده و اين رق��م قابل مالحظه ای 
برای اجرای چنین برنامه ای اس��ت. شهرداری 
تهران هنوز آمار رس��می درب��اره هزينه اجرای 
كنسرت ها نداش��ته اس��ت. با وجود اين گفته 
می شود برای اجرای يك كنسرت عادی در سالن 
برج میالد بايد بیش از 7۰ میلیون تومان برای هر 

اجرا هزينه اجاره سالن پرداخت شود.
  حواشی يك برنامه فراگير

اج��رای كنس��رت های آنالي��ن، ي��ك ابت��كار 
خارق العاده نیس��ت، اما در ايران مرسوم نبوده 
است. اكنون با اس��تقبال مردم از اجرای چنین 
برنام��ه ای، برخی از فع��االن حوزه موس��یقی 
مدعی ش��ده اند كه ايده اجرای چنین برنامه ای 
را ابتدا آنها ارائ��ه داده بودند و آنچ��ه به عنوان 
»نوروزخانه« در حال برگزاری است به نوعی ايده 
دزدی است، ولی اين حاشیه ای نبود كه چندان 
م��ورد توجه قرار گی��رد. مهم ترين حاش��یه ای 
كه برای كنس��رت های آنالين ب��ه وجود آمده، 
بحث دسترس��ی پیدا نكردن مردم است. پايین 
بودن پهنای باند اينترنت باعث ش��ده بسیاری 
از عالقه مندان قادر به تماش��ای اجرا ها نباشند. 
ش��هرداری تهران از وزارت ارتباطات خواس��ته 
تا اين مش��كل را رفع كند، اتفاقی كه هنوز رخ 
نداده است. از سوی ديگر برخی جابه جايی ها در 
برنامه های اجراها نیز اعتراض هايی را به دنبال 
داشته است. مهم ترين تغییر ها به اجرای گروه 
»لیان« كه يك گروه بوشهری است، بازمی گردد، 
اما موضوع ديگری كه وجود دارد، اين است كه 
صداوسیما از طرق »س��اترا« وظیفه نظارت بر 
پخش فراگیر صوت و تصوير در فضای مجازی را 
بر عهده دارد. اگر در شرايطی غیر از بحث انتشار 
كرونا و لزوم خانه نشینی مردم بود، امكان موافقت 
صداوسیما با پخش زنده كنسرت از سامانه های 
ويدئو درخواس��تی كمی بعید به نظر می رسید، 
با اين حال كرونا باعث ش��د صداوسیما با بحث 

كنسرت های آنالين مخالفتی نداشته باشد. 

 کنسرت های آنالین
 در دل فاصله گذاری اجتماعی 

قرنطينه خانگی و طرح فاصله گذاری اجتماعی سبب شده برخی  خوانندگان از فرصت پيش آمده برای در خانه نگه داشتن و 
البته شاد كردن مردم استفاده كنند و اين تصميم تا حدودی نيز در فضای مجازی با استقبال روبه رو شده است 

مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد: بنده 
تأکید می کنم در حوزه نحوه انعقاد 
قرارداده��ای مالی و می��زان مبلغ 
قراردادها، دفتر موسیقی هیچ گونه 
دخالت و نقش��ی نداش��ته اس��ت

    تلويزيون 

 

 سلسله بداخالقي هاي »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 
پرونده اش 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 همین مانده بود كه س��ريال به شدت آفت زده پايتخت 
در سكانس پاياني به سینماي فیلمفارس��ي پیش از انقالب 
اداي دين كند و همین باعث ش��ود بخشي از مردمي كه اين 
فیلم ها را نديده اند براي تماشاي آنها كنجكاو شوند. البته از 
پايتخت 6 كه در ورطه بداخالقي گرفتار شده اس��ت، بیش از 
اين هم انتظار نمي رفت. فكر مي كرديم دست كم عوامل اين 
سريال درباره اينكه س��ینماي ايران پس از انقالب رشد كرد 
و سري در س��رها بلند كرده متفق القول باش��ند، اما عوامل 
مجموعه پايتخت در اين سري ظاهراً واقعیت غیرقابل كتماني 
كه حتي همه فعاالن سینماي ايران با هر گرايش فكري درباره 
آن اجماع دارند را قبول ندارند. اي كاش دس��ت كم به آثاري 
از سینماي پیش از انقالب اداي دين مي شد كه در سینماي 
ايران شأن و جايگاهي دارند، اما متأسفانه بي سوادي و احیاناً 
بي اطالعي عوامل اين مجموعه سبب شد به آثاري اداي دين 
شود كه هیچ جايگاهي در تاريخ س��ینماي ايران ندارند. هر 
چند از س��ريال آفت زده اي چون پايتخت 6 ك��ه خود دچار 
همان مشخصه هاي فیلمفارس��ي هاي نازل شده است، بیش 

از اين انتظار نمي رفت. 
البته بخشي از سینماي گیش��ه ايران طي يك دهه اخیر رجعتي 
عجیب به سمت فیلمفارسي هاي پیش از انقالب داشته است، ولي 
كسي توقع نداشت كه سیماي جمهوري اسالمي با دامنه و عمیق 
چند ده میلیوني بیننده در سطح كشور نیز تن به اين بي بندوباري 
بدهد تا آنجا كه در رسانه ملي به دو سینماي فیلمفارسي پیش از 
انقالب اداي دين شود. آيا اين معنايي جز واداد گي فرهنگي دارد 
و چرا بايد اين اتفاق در رسانه ملي رقم بخورد. ايران پس از انقالب 
اسالمي تقريباً در همه بخش ها رشد و پیشرفت داشته و سینماي 
ايران در اين زمینه شاهد رشدي تصاعدي بوده است، اگرچه غفلت 
و ناكارآمدي برخي مديران سینمايي باعث شده طي يك دهه اخیر 
شاهد افت سینماي عامه پسند و گیشه پسند باشیم، اما همچنان 
در میان آثار سینماي ايران نسبت به پیش از انقالب از هر لحاظ 
شاهد دست برتر هستیم. اين برتري چه به لحاظ هنري و تكنیكي 
و چه به لحاظ محتوايي غیرقابل انكار است. سرايت ابتذالي كه از 
سمت سینما به تلويزيون رقم خورده پذيرفتني نیست و مديران 
سیما بايد فكري به حال اين روند بكنند. با اينكه دو بازيگر اصلي 
سريال يعني محسن تنابنده و احمد مهرانفر، حین 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 عقب نشیني محسوسي 
كرده اند. واقعاً چرا مسئوالن فراموش كردند كه اين سكانس را از 
سريال حذف كنند؟ و آيا پربیننده بودن بهانه اي براي شل شدن 
نظارت مي ش��ود؟ آيا پايتخت6 با آن همه هزين��ه اي كه برايش 
مي شود به اصطالح آقا باالسر ندارد كه چنین اتفاقاتي درباره آن 
رقم مي خورد؟ آيا موسیقي متن سكانس يا ديالوگ رحمت براي 
بازبین سازمان موجب يادآوري آن دو فیلم نشده؟ به نظر مي رسد 
اگر قرار باشد وادادگي به اين سبك و سیاق مقابل عوامل سريال 
پايتخت ادامه پیدا كند شاهد اين باشیم كه در نسخه هاي بعدي 
عوامل پا را از اين هم فراتر گذاش��ته و قدم به حوزه هاي تازه تري 
براي آس��یب زدن به فرهنگ مردم بگذارند. واقعاً اين خیلي كار 
سختي اس��ت كه در سازمان صداوس��یما 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 نیست. 

جواد محرمی     يادداشت

»عابدان كهنز«
 در جشنواره بين المللی فيلم های مستند روسيه

مستند س�ينمايی »عابدان كهنز« به كارگردانی مجيد رستگار نيمه 
ارديبهشت در جشنواره مستند »اينترداك« روسيه به نمايش درمی آيد.

به گزارش فارس، فیلم مس��تند »عابدان كهنز« به نخستین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم های مستند روسیه »اينترداك« راه يافت.

اين جشنواره از 3۰ آوريل تا دوم می  )11 تا 13 ارديبهشت( در مسكو برگزار 
می شود و به گفته مسئوالن آن، فیلم های منتخب اين جشنواره عالوه بر مسكو 

در 5۰ شهر در روسیه و جهان اكران خواهد شد.
مس��تند »عابدان كهنز« به تهیه كنندگی امیر مهريزدان و كارگردانی مجید 
رس��تگار پیش از اين در نهمین دوره جش��نواره مردمی فیلم عمار در بخش 
مدافعان حرم برگزيده ش��ده بود.همچنین اكران سراسری اين فیلم در قالب 
اكران های مردمی - اقتصادی جشنواره عمار با استقبال گسترده ای روبه رو شد 

و بیش از 4۰ میلیون تومان به فروش رسید.
مستند سینمايی »عابدان ُكَهنز« روايت تربیت، شكوفايی و بالندگی نوجوانان 
مسجد امیرالمؤمنین)ع( ُكَهنز شهريار است كه در وقايع مهم انقالب اسالمی 
از جمله فتنه 88 و فتنه تروريس��ت های تكفیری در س��وريه حضوری فعال 
داشته اند.شهدای مدافع حرم »مصطفی صدرزاده«، »محمد آژند«، »سجاد 
عفتی« و جانبازان مدافع حرم »امیرحسین حاجی نصیری« و »رضا سلمانی« 

از تربیت يافتگان مسجد امیرالمؤمنین)ع( كهنز هستند.
در تولید مستند »عابدان كهنز« از تكنیك ديجیتال پینت برای روايت وقايع 
استفاده شده و طراحی و تركیب صدای مستند را مهدی جمشیديان و ساخت 

موسیقی آن را علی نصیرنژاد برعهده داشته اند.


