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پيامبر)ص( می فرمايند: 

هر كه به مسلمانی خيانت كند 

يا بدو زيان رساند يا بدو نيرنگ 

زند، از ما نيست.

»گزيده تحف العقول«

اس�تفاده از اندرزهاي قرآني يك�ي از بهترين 
راه ها براي داستان گويي در قالب فيلم و سريال 
و جلب مخاطب است و بايد خيلي بيشتر از اينها 
از اين آموزه ها براي سريال سازي استفاده شود. 
محم��ود پاك نی��ت ب��ا اي��ن بی��ان مطلب به 
»جوان« گف��ت: مرحوم فرج اهلل سلحش��ور از 
جمله كارگردانان ايران��ي بود كه تالش زيادي 
براي استفاده از آموزه هاي قرآني جهت ايجاد 
داستان هاي جذاب و مخاطب پسند انجام داد. 

سلحشور هم داستان هايي از قرآن كه زمینه دراماتیك داشت را 
به سريال بدل كرد و هم در آثاري كه مي ساخت، كوشید بخشي 
از تعلیمات قرآني را مورد توجه قرار دهد.  اين بازيگر ادامه داد: 
اين سبك داستان گويي تعلیمي باز هم مي تواند مرجعي شود 
براي تولید س��ريال هاي مخاطب پس��ند، ولي به اين شرط كه 
س��ازندگان علقه قلبي به مفاهیم قرآني داشته باشند و خداي 
نكرده به سمت شعار نروند و از تكنیك و فنون الزم نیز بهره مند 
باشند.  بازيگر »يوسف پیامبر« افزود: البته برخي جوانان را داريم 
كه دوست دارند راه امثال سلحش��ور را ادامه دهند، ولي جرئت 
ندارند و مي ترسند نتیجه كار ش��عار زده باشد.  پاك نیت تأكید 
كرد: اينكه آموزه هاي ديني درباره احترام به والدين و بزرگترها 
را وارد فضاي سريال ها كنیم، هم جنبه آموزشي دارد و هم اينكه 

موجب مي شود دوز ماندگاري سريال ها باالتر 
رود. اين كاري بود كه مث��اًل اكبر خواجويي در 
»پدرساالر« به خوبي انجام داد و خوشبختانه 
هنوز هم ماندگار است و مخاطبان نسل جديد 
هم به راحتي ب��ا آن ارتباط برق��رار مي كنند.  
بازيگر »پس از باران« و »روشن تر از خاموشي« 
بیان كرد: اينكه برخي مدعي هستند وارد كردن 
تعلیمات قرآني به فضاي داس��تاني سريال ها 
اس��باب اغراق و بزرگنمايي اس��ت، صددرصد 
تصوري باطل اس��ت. حتي مادي گراترين كارگردانان دنیا هم 
بارها به اغ��راق افتاده اند و اين ربطي به منبع اله��ام ندارد.  اين 
بازيگر 6۷ساله خاطرنشان س��اخت: اتفاقاً اگر س��ازندگان به 
طور عملي هم پاي بند آموزه هاي ديني باش��ند بعید است در 
داستان گويي به دامن اغراق يا ش��عار بیفتند، چون میانه روي 
يكي از اصول اساسي تعلیمات ديني ماست.  محمود پاك نیت 
با ابراز امیدواري نسبت به استفاده بیشتر از آموزه هاي ديني در 
فیلم ها و س��ريال ها گفت: راه نجات هنرهاي نمايشي ما تجلي 
زيربناي خلقت در محصوالت ماس��ت. اگر توجه به بندگي در 
تولید فیلم ها و سريال هاي مختلف نمود پیدا كند، شكي نكنید 
كه هم محصوالت زودتر با مخاطب ارتباط مي گیرد و هم درصد 

ماندگاري آنها باالتر مي رود. 

محمود پاك نيت در گفت و گو با »جوان«:

 تجربه نشان داده استفاده از منابع قرآني و ديني 
در توليد سريال راهگشاست

در گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر مسائل فرهنگي عنوان شد

 حاكميت متناسب با مفيد بودن پلتفرم هاي نمايش فيلم
 از آنها حمايت كند

موضوع نگران كننده اين اس�ت كه پلتفرم هاي نمايش 
فيلم در كش�ور ما متولي مش�خصي ندارند و س�ال ها 
ب�دون داش�تن س�از و كار قانون�ي در ح�ال فعاليتند. 
محمدصادق كوشكي، استاد دانش��گاه و پژوهشگر مسائل 
فرهنگي در گفت و گو با »جوان« ب��ه فعالیت پلتفرم هاي 
نمايش فیلم و سريال اشاره كرد و گفت: با اينكه اين ابزارها 
برد رسانه هاي همه گیر ندارند، اما رسانه اي براي ارائه آثار 
هنري و فرهنگي هس��تند و از همین رو بايد نقش استفاده 
از آنها به درس��تي تبیین ش��ود.  وي با انتقاد از عدم توجه 
  VOD دستگاه هاي مس��ئول نس��بت به ظرفیت فضاي
اظهار داشت: موضوع نگران كننده اين است كه پلتفرم هاي 
نمايش فیلم در كشور ما متولي مشخصي ندارند و سال ها 

بدون داشتن ساز و كار قانوني در حال فعالیتند.  اين استاد 
دانشگاه تصريح كرد: متأسفانه میان دستگاه هاي نظارتي و 
فرهنگي ما روي فعالیت اين مجموعه ها اختالف نظر وجود 
دارد و مشخص نیست كه اين بستر زير نظر سازمان صدا و 
سیما، وزارت فرهنگ و ارش��اد يا مخابرات است و مي توان 

گفت كه كاماًل رها شده اند. 
كوشكي با تأكید بر لزوم قانونمندي فعالیت اين پلتفرم ها 
گفت: در جامعه بشري وقتي قانون از يك پديده اي حذف 
مي شود، نسبت آن پديده با جامعه انساني نیز حذف خواهد 
شد، نمونه بارز اين قانومندي در جامعه متمدن را مي توان 
در دين اسالم ديد كه براي ساده ترين رفتارهاي انسان مثل 
غذا خوردن هم قوانیني وضع شده است.  اين استاد دانشگاه 
اذعان كرد: چنین ضعفي در مديريت رس��انه هاي نمايش 
فیلم و س��ريال كه مخاطبین قابل توجهي هم دارند، ناشي 
از عقب ماندگي دولت اس��ت كه امیدواريم مجلس يازدهم 
رسیدگي به آن را در اولويت هاي خود قرار دهد تا اين پديده 
از آش��فتگي نجات پیدا كند.  كوشكي همچنین به اهمیت 
حمايت از استارتاپ هاي فعال در اين حوزه اشاره كرد و گفت: 
ابتدا با كار مطالعاتي بايد ديد كه اين نوع رسانه چه خألهايي 
از جامعه را پر مي كند و بعد به نسبت مفید بودن اين پلتفرم ها 

بايد حاكمیت از آنها دفاع كند.

تعريض وزارت بهداشت به سينمای سيگاری
 وزارت بهداشت كه چندسالي است جشنواره اي سينمايي موسوم به سالمت برگزار مي كند

اين بار از زبان معاون وزير تلويحاً گاليه مند انفعال فرهنگ در برابر سيگار شده است

    مصطفي شاه كرمي
مع�اون بهداش�ت وزارت بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزش�كي معتق�د اس�ت صناي�ع دخان�ي گاه�ي براي 
سيگار كش�يدن يك بازيگر مش�هور در يك فيلم حتي 
حاضرن�د كل هزينه فيل�م را پرداخت كنند، ش�بهه اي 
ك�ه مدي�ران وزارت ارش�اد بايد ب�ه آن پاس�خ بدهند. 
دكتر علیرضا رئیس��ي، معاون بهداش��ت وزير بهداشت در 
اظهاراتي پیرامون آسیب هاي مصرف دخانیات در بین افراد 
جامعه تعريضي هم به مس��ئله ترويج و تهیی��ج برخي آثار 
سینمايي نسبت به مصرف سیگار و دخانیات مطرح كرده است 
كه الزم است متولیان سازمان سینمايي به عنوان مخاطبان 
اصلي اين موضوع پاسخگوي علل و چرايي ترويج استعمال 
رو به افزايش دخانیات بازيگران فیلم ها در آثار سینمايي چند 
سال اخیر باشند. معاون وزير بهداش��ت گفته است: »شعار 
امس��ال دخانیات »محافظت از جوانان در برابر فريبكاري و 
ترفند صنايع دخاني و پیشگیري از مصرف دخانیات در آنها« 
اس��ت. زيرا ش��اهديم كه براي تبلیغات مصرف مواد دخاني 
حیله هاي زيادي توس��ط تولیدكنندگان دخانیات صورت 
مي گیرد. اين صنايع گاهي براي سیگار كشیدن يك بازيگر 
مشهور در يك فیلم حتي حاضرند كل هزينه فیلم را بپردازند. 
استفاده از تبلیغات هوشمند در فضاي مجازي ترفند ديگر اين 

صنايع براي تشويق جوانان به مصرف مواد دخاني است.«
بسیاري از فیلمسازان براي نشان دادن تنهايي يا رنج و غمي 
كه كاراكتر با خود ب��ه همراه دارد نیز از اين حربه اس��تفاده 
مي كند و همین عامل نیز موجب شده تا سن مصرف دخانیات 
امروز به نوجوانان جامعه برس��د و حتي زنان نی��ز از اين امر 
مستثنا نش��ده و قبح آن در میان افراد جامعه درحال از بین 
رفتن است.  بر اس��اس اظهارات برخي كارشناسان از جمله 
دكتر سید محمد هادي ايازي، معاون اجتماعي سابق وزارت 
بهداشت، در دهه دوم بعد از انقالب نسبت به دهه اول، میزان 
استعمال دخانیات در فیلم ها دو برابر شده و در دهه سوم نیز 
نسبت به دهه دوم مجدداً اين میزان به دو برابر افزايش يافته 
است. يعني در دهه س��وم بعد از انقالب نسبت به دهه اول، 
میزان مصرف دخانیات در فیلم ها چهار برابر ش��ده اس��ت.  
اين آمار قطعاً در دهه چهارم بعد از انقالب بس��یار بیشتر از 
دهه هاي گذشته هم شده است. چه اينكه طي سالیان اخیر 
استعمال دخانیات در بسیاري از فیلم هاي حاضر در جشنواره 
فیلم فجر كه از آن ب��ه عنوان ويترين و خروجي س��ینماي 

كشورمان ياد  مي شود به ش��كل عجیبي زياد شده تا جايي 
كه صداي اهالي رسانه را هم در آورد.  اين در حالي است كه 
طبق ماده 3  آيین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و 
ساير مواد دخاني در اماكن عمومي مصوب هیئت وزيران در 
هفتم آبان سال 13۷6 »سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، شهرداري ها و مطبوعات بايد ترتیبي اتخاذ 
نمايند كه در كارها و انتش��ارات خود، فیلم ها و سريال هاي 
تولید، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم يا غیر مستقیم صورت 
نگیرد و ش��خصیت هاي مثبت فیلم ها اس��تعمال دخانیات 
ننمايند. « اتفاقي كه در خروجي س��ینما و روي پرده هرگز 
رنگ واقعیت به خود نگرفت.  تكثر هیستريك و خالف قانون 
نمايش صحنه هاي مصرف دخانیات از س��وي بازيگران در 
سینما و حتي تلويزيون كشورمان در حالي است كه نمايش 
مصرف دخانیات در فیلم هاي بسیاري از كشورها با ممیزي 
روبه رو مي شود. براي مثال در امريكا اگر فیلمي داراي صحنه 
سیگار كشیدن باشد در درجه بندي)Rبه طوري كه كودكان 
زير 1۷ س��ال بايد با حضور سرپرس��ت  فیلم را ببینند( قرار 
مي گیرد. در گزارش��ي كه نهادي رس��مي در امريكا منتشر 
كرده است، تخمین زده شده كه اعطاي درجه R به فیلم هاي 
حاوي صحنه هاي سیگار كشیدن، مصرف دخانیات در میان 
جوانان را تا 18 درصد كاهش مي دهد. همین محدوديت ها 
باعث مي شود س��ینما به طور خودكار س��یگار را از فیلم ها 
سانسور كند.  بالتكلیف ماندن مسئله درجه بندي سني آثار 
سینمايي در معاونت ارزشیابي سازمان سینمايي باعث شده 
تا موضوع سیگار كشیدن بدون هشدار سني در فیلم ها رواج 
داشته باشد و حاال هشدار معاون وزير بهداشت طلب مي كند 
تا موضوع فراموش شده رده بندي سني با اصالحاتي كه بر آن 

انجام مي شود دوباره رنگ اجرا به خود بگیرد. 

»عمار« بسته ويژه رحلت امام )ره( ارائه داد
دبيرخانه جش�نواره مردم�ي فيلم »عمار« به مناس�بت 
فرارس�يدن س�الگرد رحل�ت ام�ام خميني)ره(، بس�ته 
وي�ژه اي را ب�راي تماش�اي خانوادگ�ي معرف�ي ك�رد. 
به گزارش جوان، دبیرخانه جش��نواره مردمي فیلم »عمار« به 
مناسبت فرارسیدن سالگرد رحلت امام خمیني )ره(، بسته ويژه اي 
شامل 16 اثر مستند »روايت رهبري« به كارگرداني مهدي نقويان، 
مستند »واليت فقیه در دو روايت« به كارگرداني حسین فرقدان، 
مس��تند »عبد صالح خدا؛ امام خمیني« ب��ه كارگرداني احمد 
عبدالرحیمي، مستند »اسالم در برابر اسالم« به كارگرداني محمد 
صمصامي، مستند »خاطرات پرواز« به كارگرداني الهام مدرسي، 
مستند 8 قسمتي »خامنئي« به كارگرداني ايمن زغیب، مستند 
»ش��اگرد امام« از مجموعه مس��تند »كوچه هاي خورشید« به 
كارگرداني محمدحجت احمدي زر، مستند 43 دقیقه اي »عیسي 
خمیني« به كارگرداني محسن سلیماني اين آثار را براي تماشاي 
خانوادگي معرفي كرد. در اين مجموعه آثار در كنار مستندهاي 
ذكر شده، پويانمايي هاي »سالمي براي روح اهلل« به كارگرداني 
بهروز خندان دل، »خاطرات و مخاط��رات« به كارگرداني میثم 
حسیني، »هنر امام« به كارگرداني سعید خلیلي و »رفتار امام با 
بچه ها« به كارگرداني نوروز عباسي به همراه نماهنگ هاي »واليت 
و عاشقي« و »برخیزيد« براي تماشاي خانوادگي در نظر گرفته 
شده است.  عالقه مندان براي دريافت، تماشا و اكران اين فیلم ها 
مي توانند به سامانه اكران مردمي جش��نواره »عمار« به نشاني 

Ekran. AmmarFilm. ir  مراجعه كنند. 
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 انتشار كتاب صوتي »سه ديدار«
 با صداي وحيد يامين پور

نس�خه صوتي كتاب »س�ه ديدار با مردي ك�ه از ماوراي 
ذه�ن م�ا مي آم�د«، نوش�ته زنده ي�اد ن�ادر ابراهيمي با 
صداي وحي�د يامين پور توس�ط انتش�ارات س�وره مهر 
همزمان با س�الروز رحلت امام راحل)ره( منتش�ر ش�د.
به گزارش مهر، اين اث��ر كه ابراهیمي آن را در بین س��ال هاي ۷5 
تا ۷۷ نوشته ش��امل تجربیات شخصي اين نويس��نده از ديدار با 
امام خمیني )ره( است كه جلد اول آن توس��ط حوزه هنري براي 
نخستین بار در سال ۷۷ منتش��ر ش��د.  زنده ياد نادر ابراهیمي در 
جلد نخست مجموعه »س��ه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما 
مي آمد«، با عنوان »رجعت به ريشه ها«، به ابعاد مختلف شخصیت 
امام خمیني )ره( از كودكي تا ازدواج پرداخته است. همچنین در 
كتاب »در میانه میدان«، جلد دوم اين مجموعه، مبارزات امام )ره( و 
حكايت هايي از همسر ايشان روايت شده است.  ابراهیمي در مقدمه 
اين اثر ضمن تشكر از تمامي كساني كه وي را در نگارش اين سه گانه 
ياري كرده اند، مي نويسد: من داستان مي نويسم، تاريخ نمي نويسم. 
تاريخ هاي بسیاري قبل از من نوشته شده است و همزمان با من و بعد 
از من نیز نوشته مي شود و خواهد شد، اما داستان، فقط يك بار نوشته 
مي شود، فقط يك بار. آنها كه واقعیت را مي خواهند نه حقیقت را، و 
طالب واقعیات تاريخي هستند نه حقايق انساني مي توانند بي دغدغه 

خاطر، به بهترين تاريخ ها مراجعه كنند. 
.........................................................................................................

عنوان »تلويزيون اينترنتي« جعلي است
رئي�س انجم�ن صنف�ي ش�ركت هاي نماي�ش ويديوي 
آنالي�ن وي او دي و  اي پي ت�ي وي گف�ت: م�ا چي�زي به 
عن�وان س�رويس »تلويزي�ون اينترنت�ي« نداري�م و 
واژه اي س�اختگي اس�ت ك�ه در جهت سياس�ي كاري و 
ايج�اد دو قطب�ي م�ورد اس�تفاده ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
»محمد صراف« در گفت و گو با فارس درباره راه اندازي »تلويزيون 
اينترنتي« از س��وي وزارت ارتباطات گفت: اصوالً ش��عاري كه 
مطرح شده است، موضوع جديدي نیست و در واقع كاري بوده 
كه سازمان صداوسیما و ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصوير فراگیر در فضاي مجازي( پیش از اين با اعطاي مجوزهايي 
كه اخیراً ب��راي ايونت هاي اليو و مجازي دادن��د، انجام داده اند.  
رئیس انجمن صنفي شركت هاي نمايش ويديوي آنالين وي او 
دي و  اي پي تي وي تصريح كرد: ما واژه اي به نام تلويزيون اينترنتي 
نداريم. هر رسانه اي كه بخواهد در كشور فعالیت كند، طبق قانون 
اساسي بايد تحت نظر سازمان صدواسیما باشد، اما ما چیزي به 
عنوان سرويس تلويزيون اينترنتي نداريم و واژه اي ساختگي است. 
ما سرويس وي او دي، سینما و ويدئو آنالين داريم اما تلويزيون 
اينترنتي نداريم و واژه اي سیاسي اس��ت كه در جهت ايجاد دو 

قطبي مورد استفاده قرار گرفته است.

مصطفي محمدي     ديده بان

      افشين عليار
 فیلم »مهمانخانه ماه نو« محصول مش��ترك ايران 
و ژاپن چهارمین فیلمي اس��ت كه بدون اكران در 
سینماها اكران آنالين شده است. اين فیلم را تاكفومي 
تسوتسويي، فیلمساز ژاپني ساخته كه البته سوابق 
اين فیلمس��از در هیچ جا ثبت نشده و براي همین 
نمي دانیم اين فیلم چندمین اثر اوست، مهمانخانه 
ماه نو اثري سطحي و خام اس��ت. فیلمي كه حتي 
نمي تواند تلويزيوني باشد و چه خوب كه در اكران 
آنالين نمايش داده شد؛ چراكه چارچوب و مختصات 
س��اختاري اين اثر ربطي به قاب س��ینما ندارد، در 
خبرها آمده كه تسوتس��ويي به دلیل عالقه اش به 
فرهنگ ايران اين فیلم را ساخته است! كدام فرهنگ 
ايراني ؟ اين فیلم كامالً ضدفرهنگ است  و تأسف انگیز 
است كه سازمان سینمايي ارشاد اجازه مي دهد، يك 
فیلمساز ژاپني با ساختن فیلم، فرهنگ يك مملكت 
را زير سؤال ببرد. البته شايد اگر اين فیلمساز بدون 
مشاور ايراني فیلم خودش را مي ساخت تا اين حد 
تلخ و مشمئز كننده از كار در نمي آمد؛ چراكه طیفي 
از سینماگران ايراني بیش از همه به سیاه نشان دادن 

جامعه ايران تمايل نشان مي دهند. 
فیل��م، مش��اور فیلمنام��ه و كارگردان��ي ايراني 
داشته است، اما انگار مشاوران هم نتوانستند فرهنگ 
مملكت شان را به فیلمس��از خارجي تفهیم كنند، 
اثري كه ضداخالقي و ضدايراني است از جايي شروع 
مي شود كه مونا دختر 20ساله در اداره منكرات است 
و مادرش نوشین او را آزاد مي كند، چرا؟ نمي دانیم! 
در ادامه موضوع كیست زنانه نوشین مطرح مي شود 
كه معلوم نیس��ت چه كاركردي دارد، شوخي هاي 
نوشین و مونا در ماشین به عنوان يك مادر و دختر به 
شدت زننده است، داستان از جاي اشتباهي شكل 
مي گیرد چرا نوشین بايد نصف شب به آن هتل به 
ديدن آقاي تاناكا برود؟ كه مون��ا به اين رفت و آمد 
شك كند؟ نگاه فیلمساز به خانواده و هويت انساني 
به شدت ضد اخالقي است، مونا دوست پسر خود را 
در نبود مادرش به خانه مي آورد و او را در كمد پنهان 
مي كند، مونا و س��هند مي خواهند از ايران بروند و 
دوباره يك سكانس طوالني از مونا و سهند در خانه 
مي بینیم. فیلمساز چه اصراري به نمايش اين خرده 

روايت ها دارد، به نظر مي رسد اين فیلم مي توانست 
در 10دقیقه به مقصد نهايي  اش برسد، اما آن قدر 
كش آمده كه خط روايي گم شده است، از جايي كه 
مونا موضوع مرد ژاپني را مي فهمد مخاطب دچار 
كالفگي مي شود، رفتن مونا به خانه مادر بزرگش و 
خانه رؤيا نكته اي به فیلم اضافه نمي كند، فیلمساز 
س��عي دارد موضوع فیلم را حساس جلوه بدهد اما 

موضوع آنچنان هم جدي نیس��ت كه مخاطب در 
تعلیق قرار بگیرد اين تعلیق كه آن مرد ژاپني چه 
رابطه اي با نوشین دارد، اساس��اً براي يكي دو دهه 
پیش است، موضوع پیش آمده آنقدر ناچیز است كه 
اگر نوشین حقیقت را به مونا مي گفت هیچ اتفاقي 
پیش نمي آمد، در هر حال ه��م اتفاق عجیبي رخ 
نمي دهد، جز اينكه كشور ژاپن خواسته است فیلمي 
محصول مشترك بسازد و در آن ايران را بكوبد. زني 
باردار از سوي شوهرش رها مي شود و براي كارگري 
به ژاپن پناه مي برد و در آنجا مردي كارخانه دار از زن 
نگهداري مي كند و به زن پول مي دهد كه بچه تازه 
متولد شده اش را نگهداري كند! چه ننگي باالتر از 
اين!  در چند سكانس نوشین و مرد ژاپني را در فالش 
بك كنار هم مي بینیم. مرد ژاپني پولدار و كارخانه دار 
است، اما آدم هاي ايراني فیلم منفعل و بي هويت اند، 
نوشین انگار معلم مدرسه اس��ت، اما او را در حال 
تدريس نمي بینیم، مونا و سهند دانشجوي دانشگاه 
سراسري عالمه طباطبايي هس��تند، اما آنها را به 
عنوان يك دانشجو سر كالس نمي بینیم و قصد دارند 

كه به كانادا بروند، سهند چگونه توانسته وارد دانشگاه 
سراس��ري بش��ود؟ جواني با اين تیپ و شخصیت 
ناهنجار چگونه مي تواند دانش��جوي يك دانشگاه 
مهم باشد او بیشتر به الت ها ش��باهت دارد، اواخر 
فیلم كه گم مي شود ديگر حرفي از او  نیست و چه 
جالب كه در انتهاي فیلم نوشین و مونا در مسافرخانه 
باهم آشتي مي كنند و نوشین هم كیستش را عمل 
مي كند، به نظر مي آيد اين فیلم يك شوخي بي مزه 
با ايران است. فیلمساز چگونه به خودش جرئت داده 
فیلمي بسازد كه در آن شخصیت ايراني را خرد كند؟ 
و در آخر ما هیچ چیزي از پدر واقعي مونا نمي شنويم، 
احتمال دارد كه داستان تعريف شده براي مونا دروغ 
باشد فیلمساز مي توانست با فالش بك پدر واقعي 
مونا را نش��ان بدهد، اين راه درستي براي متقاعد 
كردن مخاطب بود، اما در شرايط فیلم نمي توانیم 
درك درستي از حرف هاي مرد ژاپني داشته باشیم. 
اينكه در اين همه س��ال مونا نخواس��ته از گذشته 

پدرش چیزي بداند هم از مسائل تعجب آور است. 
مهمانخانه ماه نو از نظر محتوا با آسیب هاي جدي 
مواجه است به طوري كه نمي شود ابعاد و چارچوب 
ساختاري آن را درك كنیم. موضوعي كه براي فیلم 
در نظر گرفته شده به شدت سطحي به نظر مي رسد 
فیلمساز به هیچ وجه فیلم ساختن مسئله اش نبوده 
و همانطور كه گفته شد قصد داشته فیلمي ضد ايراني 
بسازد. توجه به گريم نوشین در زمان حال و گذشته 
)20 سال( هیچ نوع تغییري در چهره او رقم نمي زند. 
كشدار و كند بودن فیلم هم با تدوين سامان نگرفته 
است، بازي ها به ش��دت بد است به خصوص مهناز 
افشار در ايجاد احساس خود در مقابل دخترش، اين 
بدترين تجربه بازي براي افشار محسوب مي شود 
و اين اثر بدترين تجربه همكاري اي��ران و ژاپن در 
فیلمسازي است؛ چراكه اگر اين فیلم را يك فیلمساز 
ايراني ساخته بود، مي توانستیم بگويیم اين اثر يك 
ملودرام اجتماعي است، اما زماني كه يك فیلمساز 
خارجي به خودش اجازه مي دهد فرهنگ و شرف 
ايراني را زير س��ؤال ببرد، جاي تعجب دارد كه چرا 
چنین فیلمي بايد ساخته شود. اين سؤالي است كه 
مدام پرسیده مي ش��ود و گوش شنوايي از سازمان 

سینمايي براي آن وجود ندارد. 

 خود تحقيري هويتي و ملي 
در »مهمانخانه ماه نو«

 فيلمساز به هيچ وجه فيلم ساختن مسئله اش نبوده و قصد داشته فيلمي ضد ايراني بسازد 
و تأسف بار اينكه در رسيدن به اين مقصود از مشاوراني با هويت ايراني سود برده است!

مهمانخانه ماه ن��و از نظر محتوا 
با آسيب هاي جدي مواجه است 
به طوري ك��ه نمي ش��ود ابعاد و 
چارچوب س��اختاري آن را درك 
كنيم. موضوعي كه براي فيلم در 
نظر گرفته شده به شدت سطحي 
به نظر مي رسد فيلمساز به هيچ 
وجه فيلم ساختن مسئله اش نبوده

بازيگر هاليوودي با انتشار ويدئويي از 
آشوب هاي نيويورك، خيابان هاي اين 
شهر را شبيه خيابان هاي جوكر دانست. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران پويا، با 
گس��ترش آش��وب هاي خیابان��ي در 
شهرهاي امريكا به خاطر قتل غیرانساني 
يك سیاه پوس��ت بس��یاري از اصحاب 
رس��انه، تحلیلگران اجتماعي و سیاسي 
و... فضاي اين روزهاي امري��كا را مانند 

حال و هواي فیلم »جوكر« مي دانند. 
به باور بسیاري از تحلیلگران شورش هاي 
خیابان��ي در امري��كا بي دلی��ل ش��بیه 
آش��وب هاي خیابان��ي فیل��م »جوكر« 
نیست، اعتراضات به نابرابري، بي عدالتي، 
تبعیض نژادي و س��رمايه داري كه البته 
تفاوت ه��اي نظري در اي��ن میان وجود 
دارد. بسیاري از هنرمندان هالیوودي نیز 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند.  
اما اتفاق جالبي كه ديروز رخ داده است 
انتشار ويدئويي از طرف جان كیوساك، 

بازيگر هالیوودي است كه از خیابان هاي 
نیويورك در آشوب گرفته و گفته است كه 
خیابان  هاي شهر مانند فیلم جوكر شده 
است.  در اين ويدئو او مدعي شده است 
كه يك مأمور پلیس با باتوم به دوچرخه  
او حمله كرده و كوشیده است كه جلوي 
فیلمبرداري او را بگیرد. او به معترضان 
ايالت ايلینوي پیوس��ته كه پس از مرگ 
»جورج فلويد« به خیابان ها آمده بودند تا 
اعتراض خود را نسبت به بي عملي دولت 
نش��ان دهن��د. وي مي گويد:»پلیس ها 
دوس��ت نداش��تند از خودروي مشتعل 
فیلم بگیرم براي همین با باتوم به سراغ 
من آمدن��د. به دوچرخ��ه ام ضربه زدند. 
صدايش را مي ش��نويد.« او در ويدئوي 
ديگري با نقل قول از صفحه تويیتر رابرت 
دنیرو مي نويس��د كه شرايط شیكاگو به 
همین بدي است. »اين صحنه اي از فیلم 
»جوكر« نیس��ت… چند دقیقه پیش 

نیويورك است. « 

    خبر 

 جان كيوساك: خيابان هاي نيويورك 
مانند فيلم »جوكر« شده است


