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در مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم مقاومت مطرح شد

دغدغه كيارستمي براي بازتاب درد جانبازان در جهان
كيارس�تمي هرگاه براي حض�ور در رويدادي ب�ه خارج از 
كشور مي رفت، از ما درخواس�ت مي كرد تعدادي مستند 
مرتب�ط با جانب�ازان ش�يميايي مانن�د »خاطرات�ي براي 
تمام فص�ول« را ب�ا زيرنوي�س مرتبط با كش�ور مقصدي 
كه به آن س�فر مي كرد، آم�اده كنيم تا همراه خ�ود ببرد. 
حبیب احمد زاده با بیان خاطراتي از مرحوم كیارستمي و 
سینايي در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم مقاومت گفت: 
مرحوم سینايي در همه جشنواره هاي دانش آموزي دفاع 
مقدس در مناطق مرزي ش��ركت مي كرد. همسرشان به 

كودكان نقاشي و دخترشان تئاتر ياد مي داد. 
او در ادامه با اش��اره به خاطراتي از خس��رو س��ینايي گفت: 
سینايي هیچ وقت براي كارهاي دفاع مقدس نه نمي گفت. 
ممنونم از آقاي عظیمي كه دايره دوستان را گسترش داد و 
اين نكوداشت را براي او نیز برگزار كرد، آقاي كیارستمي نیز 
به همین شكل بود. زنده ياد كیارستمي پس از بازديد از موزه 
جانبازان شیمیايي اعالم كرد هر كار كه الزم باشد، حاضر است 
براي اين جمع انجام دهد و در مقابل نیز از او خواستند فقط 
صداي مظلومیتشان را به جهان برساند. اين را براي اولین بار 
در يك مراسم رسمي مي گويم كه زنده ياد كیارستمي از آن به 
بعد هرگاه براي حضور در رويدادي به خارج از كشور مي رفت، 
از ما درخواس��ت مي كرد تعدادي مستند مرتبط با جانبازان 
شیمیايي مانند »خاطراتي براي تمام فصول« را با زيرنويس 
مرتبط با كشور مقصدي كه به آن سفر مي كرد، آماده كنیم 
تا همراه خود ببرد. همین فیلم ها را در كالس ها و كارگاه هاي 
خود براي سینماگران خارج از كشور به نمايش مي گذاشت. 
وي در پايان تأكی��د كرد: من خواهش مي كن��م يك بار هم 
احساس كنید شايد زبان ما زبان رسانه نیست و نمي توانیم با 
مردم سخن بگويیم. كمي هم خودمان را مقصر بدانیم. اين ما 

هستیم كه بايد با مردم ارتباط بگیريم نه آنها با ما. 
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در آيین افتتاحیه 
شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت گفت: 11سپتامبر تأثیر 
زيادي در جهان گذاشت اما حتماً مي توان گفت انقالب اسالمي 
و دفاع مقدس در بايكوت رسانه هاي جهان تأثیرات شگرفي را در 

تاريخ معاصر گذاشت و اين تأثیرات ادامه خواهد داشت. 
سردار محمدحسین سپهر طي سخناني گفت: بعد از پیروزي 
انقالب اسالمي ما شاهد چند واقعه بزرگ در دنیا بوديم. در 
دو دهه آخر قرن بیستم و در دهه اول قرن بیست و يكم چند 
واقعه ب��زرگ در جهان رخ داد و سرنوش��ت جه��ان را تحت 
تأثیر خود قرار داد. سپهر در ادامه به حادثه 11سپتامبر كه 
بیشترين تأثیر را در جهان گذاشته اشاره كرد و گفت: حتماً 

مي توان گفت مهم تري��ن واقعه دفاع مقدس م��ا در انقالب 
اسالمي بود يا بهتر است بگويیم انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
بود كه تأثیرات شگرفي را در آينده جهان به جا گذاشت. در 
بخشي ديگر از مراسم، مهدي عظیمي میرآبادي دبیر اين دوره 
از جشنواره گفت: ذيل دو هدف راهبردي، انجمن سینماي 
انقالب و دفاع مقدس كه هدفش تثبیت س��ینماي انقالب 
اسالمي بود شكل گرفت و آن حمايت و پشتیاني از هنرمندان 
سینماي انقالب و دفاع مقدس است كه جشنواره در پي اين 
هدف با جديت بیشتري طراحي و پیگیري شد تا وظیفه اي را 

كه در اين زمینه برعهده دارد به عمل برساند. 
وي افزود: براي اين كار بايد اه��داف اجرايي در نظر گرفته 
مي ش��د كه اهداف مش��خصي را در اين زمین��ه تعیین و 
برنامه هاي خودمان را حول اين اه��داف تنظیم كرديم كه 
آغاز آن افتتاحیه جش��نواره همزمان با هفته دفاع مقدس 
است. خوشحالیم چراكه حضور شما مايه دلگرمي و ايجاد 
انگیزه براي تالش بیش��تر ما در جهت رس��یدن به اهداف 
مدنظر است. در بخش ديگری از اين مراسم، كلیپ نكوداشت 
زنده ياد خسرو سینايي، هادي مشكوه تهیه كننده، غالمرضا 
جنت خواه دوست مستندساز، همايون رضاعطاردي آهنگساز 
و ش��هید حس��ین فهیمي كارگردان و عضو هیئت علمي 
دانشگاه سوره پخش شد. محمدياش��ار نادري مديرعامل 
بنیاد روايت سخنران بعدي اين مراسم بود كه در سخناني 
گفت: از همكارانم كه مجاهدانه براي برگزاري اين جشنواره 
تالش كردند تشكر مي كنم، امروز در شرايطي هستیم كه 
سینما بستري مهم براي ارتباط با ملت ها و دولت ها به شمار 
مي رود. سینما با سرمايه آغاز به كار كرد، با هنر تداوم پیدا 
كرد و با صنعت پیوند خورد، حاال يك سرمايه، يك هنر و يك 
صنعت صرف نیست بلكه يك ظرفیت مثال زدني براي بیان 
منويات ملت ها و دولت هاست. در بخش بعدي مراسم پس از 
اجراي مجدد غالمرضا صنعتگر، »بانك اطالعات سینماگران 

انقالب« معرفي و رونمايي شد.

    خبر

رئيس حوزه هنري: 
 تجربه هنري ۴۰ساله مان را 

در اختيار هنرمندان غزه مي گذاريم
رئيس حوزه هنري در نشست رسانه اي مسابقه »فلسطين 
تنها نيس�ت«، گفت: آمادگي داريم هر تجرب�ه و توان و هر 
كاري از دستمان برآيد انجام دهيم تا در منطقه غزه تجربه 
مش�ابهي نظير حوزه هنري انقاب اس�امي ش�كل گيرد.
نشست رس��انه اي مس��ابقه كارتون، كاريكاتور و پوستر »فلسطین 
تنها نیس��ت« با حضور محمدمهدي دادمان رئیس حوزه هنري و 
سیدمسعود شجاعي طباطبايي مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه 
هنري برگزار شد. محمدمهدي دادمان در ابتداي اين نشست با ذكر 
نام شهداي عرصه مقاومت كه براي آرمان آزادي قدس شريف مبارزه 
كردند، گفت: مسابقه فلسطین تنها نیست، بهانه اي است كه يادآوري 
كنیم به همه كساني كه فكر مي كنند با بازي هاي كودكانه سیاسي 
مي توانند آرمان فلسطین را به فراموشي بسپارند، در حالي  كه دوران 
بزن در رو تمام شده است و همه هنرمندان متعهد به انسانیت، با زبان 
فرهنگ، پاس��خ درخوري به اين خیانت و لكه ننگ خواهند داد اما 
همه بايد بدانند عادي سازي روابط با يك رژيم انسان كش، غیرقابل 
بخشش است. رئیس حوزه هنري افزود: حوزه هنري باني يك رويداد 
هنري است تا پیام »فلسطین تنها نیست« را مخابره كند. ما تجربه 

هنري 4۰ساله مان را در اختیار هنرمندان غزه مي گذاريم.

    تجسمی 

امام صادق)ع(: 
اس�راف كننده س�ه نش�انه 
دارد: آنچه در ش�أنش نيست 
خري�داري مي كن�د، آنچه در 
شأنش نيست، مي پوشد و آنچه 

در شأنش نيست، مي خورد.
 

تفس�ير  ص ۱۲۱-  خص�ال، 
نورالثقلين، ج ۱، ص ۷۷۲

در سال هاي اخیر بارها با بازيگراني اغلب جوان و تازه كار روبه رو 
بوده ايم كه وقتي مخاطب پرسشي درباره چرايي حضور در يك 
فیلم يا سريال بي كیفیت داشته، زمین را به زمان دوخته اند تا از 

زير بار مسئولیت شكست اثر شانه خالي كنند. 
اين بازيگران هیچ  گاه درباره ريش��ه هاي مادي حضور در آثار 
بي كیفیت حرفي نمي زنند و ترجیح شان اين است كه با ژست 

انتقادي از زير بار مسئولیت شانه خالي كنند. 
جوانان اگر مسئولیت پذيري نداشته باشند، مي شود آن را به 
حساب كم تجربه بودن گذاشت ولي در روزهاي اخیر با يك 
بازيگر پابه سن گذاشته مواجهیم كه بعد از 39قسمت از عرضه 
يك سريال خانگي تازه يادش افتاده كه پاسخگوي انتقادات 
باشد. س��عید راد نزديك 1۰ماه پس از عرضه سريال نه تنها 
كلمه اي درباره ضعف كیفي كاراكتر خودش و فیلمنامه اين 
سريال حرف نزده بلكه تلويحاً از س��ريال به نیكي ياد كرده 
بود ولي به ناگاه در آستانه عرضه قسمت آخر سريال، يادش 
افتاده از فق��دان فیلمنامه و كیفیت پايین تی��م بازيگران و 

نظاير آن بگويد. 
اين رفتن به فاز انتقادي درس��ت در آخرين لحظات را بايد به 
حساب چه گذاش��ت؟ اين بازيگر نگران قسط آخر قراردادش 
بوده و بعد از پاس شدن چك آخر تازه يادش آمده اين سريال، 
فیلمنامه نداشته؟ پس تكلیف بینندگاني كه 1۰ماه تمام براي 

تماشاي بازي اين آقا در سريال پول داده اند، چه مي شود؟
اگر مس��ئولیت پذيري وجود داش��ته باش��د اصاًل امكان دارد 
بازيگري- كه ادعايش گوش فلك را پر كرده ولي هنوز بهترين 

كارهايش آنهايي هس��تند كه با دوبله صداي ايش��ان از سوي 
بهترين دوبلورهاي ايران اكران شده- بدون داشتن فیلمنامه، 

پیشنهاد بازي در يك سريال 4۰قسمتي را بپذيرد؟
اگر يك جوان بي تجربه يا كم تجربه اشتباهاتي از اين دست كند، 
دور از انتظار نیست ولي از بازيگري كه در مرز 8۰سالگي قرار 

دارد چنین اشتباهاتي واقعاً دور از شأن پیشكسوتان است. 
برخي با اشاره به تأكیدات بي چون و چرايي كه بازيگر پیشكسوت 
ما مبني بر الزام فیكس شدن نوه اش در يك تیم فوتبال پايتخت 
داشت، چنین رفتاري را عجیب نمي دانند، ولي فوتبال كجا و 
هنر كجا؟ اهالي فوتبال مدعي فرهنگسازي نیستند ولي اهالي 
هنر ادعاي فرهنگسازي شان گوش فلك را پر كرده  و البته به مدد 
همین ادعاهاست كه با وجود همه قراردادهاي میلیاردي باز از 
معافیت مالیاتي برخوردارند، پس آيا نبايد از اين جماعت انتظار 
داشت كه بر رفتارهاي خود كنترل بیش��تري داشته باشند و 

واكنش هاي متناقض بروز ندهند؟

مسئوليت پذيري به  سبك بازيگر 80 ساله!
انتقاد پس از پاس شدن چك آخر را بايد به حساب چه چيزي گذاشت؟

تهيه كننده سريال تلويزيوني »موسي)ع(« از انتخاب كارگرداني 
جديد و شروع پيش توليد در ماه هاي آينده خبر داد و گفت: تمام 
تاش�مان اين اس�ت در س�ال ۱۳۹۹ پيش توليد را آغاز كنيم. 
س��یداحمد میرعاليي تهیه كننده مجموعه حضرت »موسي)ع(« 
از حض��ور كارگرداني جديد در كنار جمال ش��ورجه خب��ر داد و به 
تس��نیم گفت: اين تصمیم را داريم اما هنوز به كارگردان مشخصي 
نرسیده ايم. گزينه هايي وجود دارند كه پس از بررسي، هر چه زودتر 
وارد پیش تولید خواهیم شد. تهیه كننده سريال »موسي)ع(« درباره 
اينكه كارگردان جديد چ��ه مؤلفه اي دارد، مي گوي��د: انتخاب اين 
كارگردان جديد كار آساني نیست. براي ما مهم است كه آن شخص 
قابلیت ساخت كارهاي فاخر را داشته باشد. در وهله بعدي به كارهاي 
ديني و مذهبي عالقه مند باشد، چون امكان دارد تولید اين سريال به 
چهار سال هم برسد. ساخت چنین سريالي آنقدر پیچیدگي و سختي 
دارد كه بايد توانايي مديريت و كارگرداني چنین سريالي را داشته 
باشد. فضاي جلوه هاي ويژه را بشناسد و بداند در كجا بايد از ويژوال 

استفاده شود و در كدام قسمت از سكانس هاي رئال. 
میرعاليي در خصوص استفاده از چند كارگردان براي ساخت چنین 
كارهايي گفت: بازنويسي ها و تحقیق و پژوهش ها و مراحل مقدماتي 
پیش تولید به پايان رس��یده اس��ت اما اين آمادگي را داريم ساليق 
كارگردان جدي��د را هم در نظر بگیريم. اي��ن را بدانید كه همچنان 
حضور آقاي شورجه غنیمت اس��ت. براي ما اهمیت دارد كارگردان 
جديدي كه انتخاب مي شود كنار ديگران چگونه قرار مي گیرد، حتي 
در برخي پروژه هاي دنیاديده مي شود كه براي ساخت اثري فاخر و 
وس��یع، فازهاي متعددي تدارك مي بینند و در هر فاز كارگرداني 
انتخاب مي شود. اين خودش تجربه است اما در ايران به جهت نوع 
تربیت كارگردان ها و نوع آموزش��ي كه داده اند، اينچنین تكنیك و 

استفاده اي از كارگردان به سختي اتفاق مي افتد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بازيگران را با سلیقه كارگردان جديد 
انتخاب مي كنید يا همفكري دو كارگردان، افزود: بستگي به فردي دارد 
كه انتخاب مي شود؛ آيا در اين حد و اندازه  است كه وقتي بازيگراني را 
انتخاب كند يا روي عوامل پشت دوربین كه مدت هاست انتخاب شده اند 
و مشغول كارند، نظري بدهد، آقاي شورجه هم نظراتشان را تأيید كند. 

همه چیز بستگي به زمان و انتخاب اين كارگردان دارد. 
تهیه كننده سريال »موس��ي)ع(« درباره زمان ش��روع فیلمبرداري، 
خاطرنشان كرد: خوش��بینم هر چه زودتر كار كلید بخورد. مقدمات 
پیش تولید را سپري كرده  و بسیاري از كارها را جلو برده ايم اما با انتخاب 
كارگردان، امیدواريم تا ماه هاي آينده در س��ال1399 پیش تولید كار 
شروع شود. اين كار به پیش تولیدي 18ماهه نیاز دارد و در تالشیم از 

ماه نهم يا دوازدهم، فیلمبرداري آغاز شود. 

احمد ميرعايي خبر داد 
سريال »موسي)ع(« در انتظار كارگردان جديد

 بررسي ابعاد حقوقي تعيين متولي نظارت بر محتواي شبكه نمايش خانگي
در گفت وگوي »جوان« با يك حقوقدان

 وزارت ارشاد در دعوای نمايش خانگي 
از قانون بی خبر است

     محمد صادقي
وزارت ارش�اد و س�ازمان صداوس�يما ب�ر 
پاي�ه تعاريف متع�دد حقوقي بر س�ر اينكه 
كدام نهاد بايد مس�ئوليت نظارت بر شبكه 
نمايش خانگي را داش�ته باش�د، دچار يك 
تع�ارض ج�دي ش�ده اند. تحري�ك برخي 
اصناف سينمايي براي موضع گيري در برابر 
صداوس�يما و اتهام زني هاي متعدد و ايجاد 
ش�بهه درباره عاقب�ت واگذاري نظ�ارت به 
صداوس�يما باعث پيچيده تر ش�دن شرايط 
ش�ده اس�ت. در ش�رايطي كه رس�انه ها به 
عنوان دامن زننده به مسئله رفتار مي كنند، 
پرداخت�ن به مباح�ث حقوق�ي مي تواند به 
روش�ن ش�دن مس�ئله كم�ك مي كن�د. 
مسعود ابراهیمي، حقوقدان و پژوهشگر حوزه 
حقوق در گفت وگو با »جوان« با بیان اينكه در 
میان هیاهوي رسانه اي بر سر نظارت بر محتواي 
شبكه نمايش خانگي، تنها كسي كه صدايش در 
میانه معركه شنیده نشد، قانون بود، مي گويد: 
»چندي است شبكه نمايش خانگي جاي خود 
را در میان خانواده هاي ايراني باز كرده است. در 
ضرورت امر مشكل چنداني مطرح نبود چراكه 
آن روزها كار دست كارگردانان باتجربه اي بود 
كه سابقه تولید آثاري فخیم در سطح رسانه ملي 
داشتند و با همه نقدهاي فني و محتوايي مطرح 
شده نسبت به آثارشان در شبكه نمايش خانگي، 
حداقلي از اس��تاندارد و كیفیت را به مخاطبان 

خود ارائه مي دادند.« 
   بي اطاعي وزارت ارشاد از اصاح قانون 

اساسي!
ابراهیمي با اش��اره به اينكه اخی��راً طرحي در 
مجلس با موضوع اص��الح بند 29 ماده 2 قانون 
اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
مطرح شده اس��ت كه صدور مجوز و نظارت بر 
محصوالت ش��بكه نمايش خانگي را بر اساس 
اصل1۷5 قانون اساسي به رس��انه ملي واگذار 
مي كند، مي افزايد: »مطرح شدن طرح مذكور 
همانا و باالگرفتن اختالف وزارت ارشاد با رسانه 
ملي و به تبع آن مصاحبه، موضع گیري و صدور 
بیانه علیه صدا و سیما همانا... از آنجا كه صداي 
قانون در میانه معركه گم شده است، بد نیست 

گوشه چشمي هم به قانون داشته باشیم؟«
   بگذاريد قانون خودش حرف بزند!

اين حقوق��دان مي گويد: »در ح��ال حاضر به 
موجب بند29 ماده 2 قانون اه��داف و وظايف 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المي مص��وب 
1365/12/12 ك��ه در تاريخ 1366/۰2/23 به 
تأيید ش��وراي نگهبان رس��یده است، »تنظیم 
سیاس��ت هاي كلي فرهنگي، هنري، سینمايي 
كش��ور و ارائه آنها به مجلس ش��وراي اسالمي 
جهت تصويب با رعايت اصل ۷4 قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران« به اي��ن وزارتخانه 
سپرده است. وزارتخانه مذكور نیز مستند به اين 
بند، نظارت بر شبكه نمايش خانگي را حق مسلم 
خويش مي داند كه البته بیش از آنكه مستظهر به 
صراحت قانوني باشد، دستاورد تأويل و برداشت 

استنادكنندگان به آن بند نیم  بند است!«
  آدرس غلط مي دهند!

ابراهیمي تأكید مي كند: »در حال حاضر برخي 
مسئوالن وزارت ارش��اد و حقوقدانان معتقدند 
اس��تناد طرح اخیر به اصل 1۷5 قانون اساسي 
و نظريه تفس��یري مربوطه اساساً اشتباه است. 
چه اينكه تأيید قانون اه��داف و وظايف وزارت 
ارشاد در 1366/۰2/23 از جانب تأيید شوراي 
نگهبان، حكايت از آن دارد كه قانون مذكور نه 
با قانون اساسي و نه با نظريه تفسیري مربوطه 
مغايرتي نداشته و ندارد. اما اشكال اين استداالل 

چیست؟«
وي ادامه مي دهد: »گیر استدالل فوق آنجاست 
كه مطرح كنندگانش به اي��ن نكته مهم التفات 
نظر ندارند كه قانون اساس��ي در س��ال 1368 
يعني دو س��ال پس از تصويب قان��ون اهداف و 
وظايف وزارت ارشاد مورد بازنگري قرار گرفته و 

در اصل 1۷5 آن تغییراتي بنیادين ايجاد شده 
است. اصل 1۷5 سابق عبارت بود از اينكه »در 
رس��انه هاي گروهي )راديو و تلويزيون( آزادي 
انتش��ارات و تبلیغ��ات طبق موازين اس��المي 
بايد تأمین شود. اين رسانه ها زير نظر مشترك 
قواي سه گانه قضائیه )ش��وراي عالي قضايي(، 
مقننه و مجريه اداره خواهد ش��د. ترتیب آن را 
قانون معین مي كند« كه پس از بازنگري سال 
1368 اينطور تغییر يافت كه »در صدا و سیماي 
جمهوري اسالمي ايران، آزادي بیان و نشر افكار 
با رعايت موازين اس��المي و مصالح كشور بايد 
تأمین گردد. نصب و عزل رئیس س��ازمان صدا 
و سیماي جمهوري اسالمي ايران با مقام معظم 
رهبري اس��ت و ش��ورايي مركب از نمايندگان 
رئیس جمه��ور و رئیس ق��وه قضائیه و مجلس 
شوراي اسالمي )هر كدام دو نفر( نظارت بر اين 
سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتیب اداره 
سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مي كند.« 
مقايس��ه دو اصل مذكور حاكي از آن است كه 
حدود وظاي��ف و اختیارات رس��انه ملي پس از 
بازنگ��ري در قانون اساس��ي از حیث هنجاري، 
س��اختاري و رفتاري دچ��ار تغییراتي بنیادين 
شده است. نظريه تفس��یري ناظر بر اصل 1۷5 
نیز كه در سال 13۷9 به تصويب رسیده، ناظر 
بر تغییرات رخ داده پ��س از بازنگري در قانون 

اساسي بوده است.«
   حاكميت قانون

اين پژوهشگر حقوق با بیان اينكه تأيید قانون 
اهداف و وظايف وزارت ارش��اد از جانب شوراي 
نگهبان در سال 1366 منافاتي با نظريه تفسیري 
اين شورا در سال 13۷9 ندارد، مي گويد: » آن 
تأيید با توجه به اصل سابق و اين تفسیر ناظر بر 
تغییرات پس از بازنگري در اصل مربوطه بوده 
اس��ت.« ابراهیمي مي افزايد: از آنجا كه قانون 
اهداف و وظايف وزارت ارش��اد مصوب مجلس 
بوده اس��ت، بر اس��اس اصل ۷1 قانون اساسي 
كه اشعار مي دارد »مجلس شوراي اسالمي در 
عموم مس��ائل در حدود مقرر در قانون اساسي 
مي توان��د قانون وضع كند«، ق��وه مقننه حق و 
امكان هرگونه تغیی��ر و اصالح در قوانین عادي 
از جمله قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد را 
داراس��ت و در صورت تصويب واگذاري اعطای 
مجوز و نظارت بر شبكه نمايش خانگي به رسانه 
ملي از جانب اين قوه، هیچ اق��دام فراقانوني يا 

غیرقانوني رخ نخواهد داد. 
اين پژوهشگر حقوق در پايان مي گويد: »با توجه 
به ضرورت اجراي كامل قانون اساسي به عنوان 
میثاق ملي، مجلس نه  تنها حق و امكان اصالح 
قوانین عادي را دارد، بلكه موظف است با اصالح 
قوانیني از جمله قانون اهداف و وظايف وزارت 
ارش��اد كه مربوط به قبل از بازنگ��ري در قانون 
اساسي هستند، موجبات هماهنگي حداكثري 
قوانین عادي با قانون اساس��ي به عنوان هنجار 
برتر را فراه��م آورد و البته كه تا زمان برپا بودن 
قانون فعلي، رعايت آن بر همگان از جمله رسانه 

ملي الزامي است.«

ــي اصنـاف  تحــريك بـرخ
سينمـايي براي موضع گيري 
ــيمــا  ــر صــداوس در بـراب
ـــدن  ــر ش ــث پيچيده ت باع
ـــت ـــده اس ـــرايــط ش ش

 مديران رسانه ملي 
در اتاق فكر سيما تحول ايجاد كنند

به گفت�ه تهيه كننده س�ريال »نف�وذ« بايد در ات�اق فكر  س�يما عاوه 
ب�ر اف�راد باتجرب�ه از جوان�ان خوش فك�ر ه�م اس�تفاده ش�ود. 
محسن علي اكبري تهیه كننده سینما و تلويزيون در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره ضرورت تغییر رويكرد رسانه ملي و واكنش به موقع به مسائل روز با 
تولید آثار نمايشي و سريال  گفت: مردم ما كمتر كتاب تاريخي مطالعه مي كنند و 
رسالت سازمان صداوسیما پرداختن به تاريخ كشور است. پرداخت به رخداد هاي 
روز مانند دستگیري روح اهلل زم، از ضروريات فعالیت  رسانه ملي است. مردم بايد 
بدانند پشت پرده اقدامات خرابكارانه اين فرد، چه جنايات هولناك و دسیسه هاي 
پنهاني بوده است. مردم بايد از نوع فعالیت اين شبكه ها و باندهاي خرابكار مطلع 

شوند و كار »سیما فیلم« و ساخت سريال در اين حوزه بسیار ارزشمند است. 
تهیه كننده مجموعه تلويزيوني »نفوذ« تأكید كرد: به نظرم رسانه ملي جداي از 
اينكه اتفاقات روز، تاريخ معاصر و صدر اسالم را به نمايش بگذارد، بايد در تولیدات 
خود آينده نگري و روشنگري هم داشته باشد. اكثر شبكه هاي تلويزيوني دنیا به 
خصوص امريكا، در اين مسیر حركت مي كنند تا جامعه را به سمتي خاص هدايت 
كنند. ما نبايد در گذش��ته باقي بمانیم، اگر اينگونه عمل كنیم با ريزش مخاطب 
)جوان و نوجوان( مواجه مي شويم. وقت آن است كه مديران رسانه ملي در اتاق فكر 

سیما تحول ايجاد و از جوانان خوش فكر استفاده كنند. 
وي تصريح كرد: برخي افراد باتجربه در اين اتاق فكر ها بايد پااليش ش��وند، زيرا 
تجربه آنها براي نسل جوان و نوجوان امروز كاربرد ندارد. اين دوستان با شبكه هاي 
اجتماعي و كاركرد آن  آش��نايي ندارند، پس چگونه مي توانند براي نس��ل امروز 

برنامه ريزي كنند؟!

نگاهي به مجموعه داستان »فرياد در خاكستر«

نگاهي متفاوت به رزمنده هاي جنگ
صادق كرمیار سال هاست داستان 
و فیلمنامه مي نويسد و حتي در 
كارنام��ه هن��ري او س��ابقه 
كارگرداني فیلم هم به چش��م 
مي خ��ورد. او كار نوش��تن را در 
جواني با مطبوعات شروع كرد و 
در ده��ه6۰ و در اوايل ش��روع 
جنگ اي��ران و عراق ب��ه عنوان 
خبرن��گار و گزارش��گر روزنامه 
اطالعات عازم مناطق جنگي شد 
و يادداشت ها و خاطرات كرمیار در جبهه دستمايه برخي از آثار 
او شد. مجموعه داستان »فرياد در خاكستر« از 9داستان كوتاه 
تشكیل شده كه برخي از آنها حاصل تجربیات اين نويسنده در 
دوران جنگ تحمیلي است. به جز سه داستان آخر درونمايه شش 
داستان اول كتاب جنگ ايران و عراق اس��ت و نويسنده در اين 
داستان ها از دو شیوه اول ش��خص مفرد و سوم شخص استفاده 
كرده است. نويسنده در نوش��تن هر كدام از داستان ها مضمون 
تازه اي را به مخاطب ارائه مي دهد. خود داستان فرياد در خاكستر 
كه نام كتاب هم از آن گرفته شده در مورد جانبازان اعصاب و روان 
و زندگي مظلومانه شان روي تخت هاي آسايشگاه است. نويسنده 
در اين داستان تصوير تلخي از جانبازان اعصاب  و روان به مخاطب 
ارائه مي دهد. داستان اول كتاب كه »نه عروسك، نه پرنده« نام 
دارد در مورد دو افسر عراقي اس��ت كه وارد يك خانه متروكه از 
جنگ شده و با چند جسد روبه رو مي شوند، هر دوي آنها دوست 
دارند اسباب بازي هاي كودكانه داخل خانه را براي بچه هايشان 
ببرند. اين داس��تان از پیرنگ خ��وب و ت��ازه اي در مورد جنگ 
برخوردار اس��ت اما برخالف چند داس��تان بعدي كتاب نثري 
متفاوت در آن استفاده شده اس��ت كه خواندن را براي مخاطب 
سخت مي كند؛ جمالتي مثل: »با چش��م هايي جنون زده؟« يا 
»جوارح پنهان يك آدم را داشت« يا »جنازه مغز پسته اي در كمد 
دهان باز كرد!« يا »پولك هاي نقره اي عروسكي زيبا نگاه ناكام 
گروهب��ان را رب��ود...« داس��تان اول كت��اب پ��ر از اي��ن گونه 
جمله بندي هاست و مخاطب گاهي فكر مي كند شايد اين داستان 
جزو كارهاي اولیه وسیاه مشق هاي تمريني نويسنده در قديم 
است و نثر داستان بیشتر به پاورقي هاي دهه 132۰خورشیدي 
شبیه است اما در داستان هاي بعدي قصه ها رنگ رئال امروزي به 
خود مي گیرند و يكدست مي شوند. در داستان»خشونت خام« با 
موضوع متفاوتي روبه رو هستیم كه جسارت نويسنده در نوشتن 
اين داستان را نشان مي دهد. در اين داستان مرد جاهل مآبي كه 
پسرش توس��ط عراقي ها شهید ش��ده داوطلبانه به جبهه اعزام 
مي شود تا انتقام پسرش را از بعثي ها بگیرد. در يكي از عملیات ها 
3۰ اسیر عراقي را به او مي سپارند تا به پشت خط برگرداند و براي 
او ماجراهاي جالبي اتفاق مي افتد. كرمیار  در داستان هاي اين 
كتاب رزمنده ها را آنطور كه بوده اند، نشان داده است؛ رزمنده اي 
كه داوطلبانه براي جنگیدن به جبهه آمده و هدفش دفاع از آب و 
خاك میهنش است اما در طول عمرش يكبار هم نماز نخوانده 
است. نويسنده با زاويه اي متفاوت به قهرمان هاي داستان هايش 
نگريسته و نخواسته در مثبت سازي كاراكترهاي داستان هايش 
اغراق كند. اين مجموعه داستان در192 صفحه توسط انتشارات 

كتاب نیستان به بازار كتاب آمده است. 

رامين جهان پور     نقد کتاب


