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»تنوع شگفتي در موسيقي كردي وجود دارد. شايد دوستان 
انتظار داشته اند، چون اين سريال در داخل ايران تهيه شده 
بهتر بود كه از موسيقي و هنرمندان داخل استفاده يا حداقل در 
انتخاب قطعه موسيقي دقت و حساسيت بيشتري ابراز مي شد.«
شهرام ناظري، خواننده نام آشناي كش��ورمان با بیان اين مطلب 
درباره موس��یقي »نون خ 3« و تیتراژ قس��مت پاياني اين سريال 
با قطعه »لیُلم لِیل« به ايس��نا گفت: به هر حال موسیقي كردي 
همچون اقیانوسي بي انتهاس��ت. مردم كرد طي گذشت هزاره ها 
و قرن ها حافظ ارزش هاي آيیني، فرهنگي و هنري بوده اند. تنوع 
شگفتي در موس��یقي كردي وجود دارد. ش��ايد دوستان انتظار 
داشته اند، چون اين سريال در داخل ايران تهیه شده بهتر بود كه 
از موسیقي و هنرمندان داخل استفاده يا حداقل در انتخاب قطعه 
موس��یقي دقت و حساسیت بیشتري ابراز مي ش��د.« در آخرين 
قسمت از سريال »نون خ3«، قطعه  قديمي »لیلم لیل« با موسیقي 
تركیه اي براي پخش انتخاب شد كه از سوي برخي كارشناسان و 

رس��انه ها با انتقاد همراه بود. اين قطعه كردي كه قدمتي ديرينه 
دارد، تاكنون بارها بازخواني شده است و يكي از اين بازخواني ها 
در سال 1984 توسط ابراهیم تاتلیس- خواننده ترك كه از مادري 
كرد متولد ش��ده- با عنوان »لیلیم لِي« در قال��ب آلبوم »ماوي« 
اتفاق افتاده و در سكانس پاياني فیلم مشهور تركیه اي به همین 
نام هم استفاده شده اس��ت. از ناصر رزازي هم به عنوان نخستین 
خوانندگان اين اثر ياد مي ش��ود اما تاريخ دقیق��ي از اجراي او از 
آهنگ »لیُلم لیل« به دست نیامد. صادق آزمند، آهنگساز سريال 
»نون خ« درباره شباهت موسیقي قطعه اي كه در قالب اين سريال 
پخش ش��د با نمونه تركیه اي آن، توضیح داده است: »موسیقي 
قطعه »لیلم لیل« اصالتي كردي دارد. ممكن است برخي پس از 
گوش دادن اثر در تیتراژ پاياني سريال، قطعه بازخواني شده توسط 
ابراهیم تاتلیس )خواننده ترك( برايشان يادآوري شود، ولي اين 
خواننده به دلیل كرد بودنش چند تا از ملودي هاي فولكلور كردي 
همانند »لیلم لیل« را به تركي برده است.«  آزمند كه در مقطعي در 
مسابقه صداي كشور تركیه هم شركت داشته است، در ادامه تأكید 
كرده است: »موسیقي هايي كه در سريال »نون خ« استفاده كردم، 
موسیقي كردستان بود، به گونه اي كه مثالً كردهاي خراسان را كه 
كرمانج هستند در نظر گرفتم ولي بايد بدانیم كه كردهاي تركیه 
نیز كرمانج هستند، به همین جهت سعي كردم سیري در موسیقي 
كردستان داشته باش��م و تمامي لهجه ها را در نظر بگیرم، البته 
»لیُلم لیل« سروده اس��تاد بي بديل و پرآوازه كرد، »استاد هیمن 
موكرياني« است، در نتیجه موسیقي »لیلم لیل« را كه در سريال 

شنیديم به اصل خودش برگشت.«

روايت يك سينمادار از بي مهري دولت به فرهنگ و هنر
رئيس جمهور شرعاً و عرفاً مسئول تلخكامي هاست

در گفت وگوي »جوان« با انوش معظمي مطرح شد
توليد برنامه و سريال تلويزيوني نگاه به درون الزم دارد

اظهار نظر شهرام ناظري درباره موسيقي »نون خ3«
آهنگساز تيتراژ »نون خ«: »موسيقي قطعه »ليُلم لِيل« اصالتي كردي دارد

تلويزي�ون پ�ر ش�ده از برنامه هايي ك�ه كپي دس�ت چندم 
آثار خارجي اس�ت و ب�ه نظر مي رس�د در توليد مس�ابقات 
و برنامه ه�اي تلويزيون�ي باي�د ن�گاه ب�ه درون داش�ت. 
انوش معظمي بازيگر س��ینما و تلويزيون با بی��ان اين مطلب به 
»جوان« گفت: در بحث مسابقاتي كه در اين يك سال از تلويزيون 
پخش شده، كپي بودن آنها از نمونه هاي مشابه خارجي بدجوري 
به چشم مي آيد و چون فرهنگ ايراني با فرهنگ غربي تفاوت دارد، 
اين كپي كاري ها در درازمدت مي تواند تأثیرات خود را نشان دهد. 
وي ادامه داد: شايد ديدن اين برنامه هاي كپي در كوتاه مدت براي 
مردم جذاب باشد اما به تدريج از آنها فاصله مي گیرند، چون بهترين 
ساختارها اگر بدون تزريق روح حاكم بر زندگي ايراني كپي شود، 
باز چشم اندازي براي مخاطب نخواهد داشت. معظمي با اشاره به 
كثرت مسابقه و برنامه هاي گفت وگومحور در تلويزيون و شبكه 
خانگي گفت: به نظر مي رسد هر محتوايي ارزان تر باشد و بتواند 
زودتر ارتباط ايجاد كند، تولیدش بیشتر خواهد شد. براي ساخت 
يك تله فیلم نیاز به كلي بازيگر و تیم تولید در پشت صحنه است 
ولي يك مسابقه نهايتاً با چند چهره تولید مي شود و هزينه ها پايین 
مي آيد. اين بازيگر افزود: بدترين نوع مسابقات و برنامه ها آنهايي 
هستند كه مدام اول و وس��ط و آخر برنامه، تبلیغ اسپانسرهايي 
را مي كنند كه معلوم نیس��ت اين همه ثروت را از كجا آورده اند؟ 
مسابقاتي كه تعدادشان زياد است و فاقد بار مفهومي و تكنیكال 
هستند و مدام مجري برنامه از مخاطبان تقاضا مي كند كه به فالن 
ماركت تبلیغاتي پیامك بدهند. واقعاً نمي دانم چه مسائل مادي 
پشت سر اين ش��یوه وجود دارد؟ معتقدم بايد فرم و محتوا هر دو 

ايراني باشد و در تولید برنامه تلويزيوني درون زايي داشته باشیم و 
نگاه همان صرفاً به خارج نباشد. معظمي اضافه كرد: تكرار مكررات 
كه فايده ندارد. بايد هدفمان اين باش��د كه حت��ي اگر فقط يك 
قسمت از برنامه اي را تولید كنیم، آنقدر تازه، صمیمي و نوآورانه 
باشد كه بیننده به سمت برنامه بیايد . انوش معظمي درباره نقش 
كمبود بودجه در تولید برنامه هاي بي كیفیت در تلويزيون و شبكه 
خانگي عنوان كرد: بودجه كافي به موقع به سمت سريال هاي فاخر 
تزريق نمي شود و فاخرسازان مدت ها بیكار مي مانند تا عمرشان 
به پايان برسد، در نتیجه براي پر كردن كنداكتور، به سمت و سوي 
برنامه هاي ارزان مثل تاك ش��وهاي كم رمق و مسابقات بي حال 
مي روند. اي��ن بازيگر ادام��ه داد: نكته مهم براي سیاس��تگذاري 
تولیدات بايد تنوع برنامه ها و سريال ها به لحاظ ژانري و موضوعي 
باشد. در نظر بگیريد كه سلیقه دو نفر آدم شبیه هم نیست و تنوع 
مي تواند نظر مخاطب را به برنامه ه��ا جلب كند و هرچه برنامه ها 

متنوع تر باشد، دامنه مخاطبان افزايش مي يابد. 

پيگيري »جوان« از چرايي ساخته نشدن يك سريال مهم تلويزيوني

كسي پاي كار سريال »صياد« نيست
 خرداد 91 خبر رسمي توليد اثري نمايشي با موضوع زندگي شهيد صياد شيرازي اعالم شد 

اما اين پروژه پس از 9 سال در بالتكليفي مطلق به سر مي برد 

     گفت وگو

    اکران

   محمدصادق عابديني
با وج�ود اينكه تا ب�ه حال دو تهي�ه كننده 
سرشناس سينما و تلويزيون پروژه ساخت 
فيلم سينمايي و سريال شهيد صيادشيرازي 
را بر عهده گرفته اند، اما هر دو نفر به خاطر 
مش�كالتي كه در اين ميان ب�ه وجود آمده 
اس�ت مجب�ور ب�ه اس�تعفا ش�ده اند و كار 
س�اخت مجموعه تلويزيوني صيادشيرازي 
هن�وز بي س�رانجام باق�ي مان�ده اس�ت. 
تولي�د س�ريالي بر مبن�اي زندگي ش�هيد 
صياد ش�يرازي ب�ه رغم ن�گارش فيلمنامه 
آن، سال هاس�ت به مرحله توليد نرس�يده 
است و تهيه كنندگان اين مجموعه معتقدند 
همت�ي ب�راي س�اخت آن وج�ود ن�دارد. 

  10سال وعده براي ساخت سريال 
امروز سالگرد شهادت سپهبد شهید علي صیاد 
شیرازي است و درست 9سال پیش قرار بود در 
چنین روزي فیلمبرداري سريال صیاد شیرازي 
آغاز شود. سريال »صیاد شیرازي« هنوز منتظر 
كلید خوردن است و در 9 سال گذشته دو تن 
از تهیه كنندگان بنام سینما و تلويزيون براي 
س��اخت آن دس��ت به كار اما هر دو مجبور به 

كناره گیري شده اند. 
خرداد س��ال 1391 در جلس��ه اي ب��ا حضور 
حجت االس��الم آل هاش��م، رئی��س س��ازمان 
عقیدتي- سیاسي ارتش و حضور چهره هايي 
مانند جواد نوروزبیگي تهیه كننده س��ینما و 
فرهاد توحیدي فیلمنامه نويس، خبر رس��مي 
تولید فیلم سینمايي با موضوع زندگي شهید 

صیاد شیرازي منتشر شد. 
در آن جلس��ه چهره هاي��ي مانن��د امیر  علي 
صادقي  گوي��ا و امی��ر ابوالقاس��م كیا )از گروه 
پژوهشي ش��هید علي صیاد شیرازي(، مهدي 
صیاد شیرازي )فرزند ش��هید( و بهروز امامي 
)داماد ش��هید صیاد ش��یرازي( نی��ز حضور 

داشتند. 
فیلم سینمايي صیاد شیرازي قرار بود با حمايت 
ارتش ساخته شود. در همان سال نوروزبیگي 
اعالم كرد قصد ساخت س��ريال زندگي شهید 
صیاد ش��یرازي را دارد. اين تهیه كننده پیش 
بیني ك��رده بود رون��د تحقی��ق و جمع آوري 
اطالع��ات اين مجموع��ه دو ماه زم��ان ببرد و 
هش��ت ماه نیز صرف نگارش فیلمنامه ش��ود. 
وي همچنین ابراز امی��دواري كرده بود تولید 

اين مجموعه تلويزيوني 26 قس��متي از سال 
92 همزمان با س��الروز شهادت صیاد شیرازي 

آغاز شود. 
خیلي زود س��ال 92 از راه رسید و در حالي كه 
رسانه ها منتظر اعالم زمان شروع فیلمبرداري 
س��ريال صیاد ش��یرازي بودن��د، نوروزبیگي 
در مصاحب��ه ديگ��ري تأكی��د ك��رد: »تهیه 
مجموعه هاي تلويزيوني از زندگي ش��هیدان 
انقالب اس��المي و دفاع مقدس، زمانبر است و 
نمي توان انتظار داشت ظرف چند ماه به نتیجه 
برسد.« وي با بیان اينكه اين پروژه به سرپرستي 
فرهاد توحیدي، مراحل نگارش را طي مي كند، 
اظهار داش��ت: »تیم نگارش به طرح اولیه اين 
سريال رسیده اند و انتظار مي رود تا پايان سال 

متن اولیه آن را نهايي كنند.«
با وجود اينكه نوروزبیگي تالش كرد س��ريال 
را بسازد، اما در نهايت مجبور شد پروژه را رها 
كند. تهیه كننده مس��تعفي »ع��دم همكاري 
و حمايت س��ازمان عقیدتي ارت��ش« را عامل 
توقف تولید سريال صیاد شیرازي عنوان كرد. 
در سال 93، نوروزبیگي ديگر در پروژه حضور 
نداشت و جاي خود را به محمدرضا شفیعي داد. 
شفیعي از پركارترين تهیه كنندگان سريال هاي 
تلويزيوني كه تجربه ساخت »كیمیا« بلندترين 
سريال تلويزيون آن دوره را پشت سرگذاشته 
بود، جايگزين نوروزبیگي شد. اين جابه جايي 
باعث تغییراتي در س��ريال صیاد شیرازي نیز 
شد و قرار شد سريال در 13قسمت تهیه و تولید 
ش��ود كه بعد از توافقات اولیه به 30 قس��مت 
50دقیقه اي تبديل ش��د و بار ديگر توافقنامه 
همكاري و مشاركت در تحقیق نگارش و تولید 
و پخش مجموعه »صیاد شیرازي« به قلم فرهاد 
توحیدي بس��ته و بار ديگر نوشتن فیلمنامه از 
دي ماه 93 از سر گرفته ش��د و وعده داده شد 

تولید اين سريال از سال 94 انجام شود.
    گاليه تند شفيعي

در تیرماه سال 99، شفیعي در مصاحبه اي به 
موضوع ساخت سريال صیاد شیرازي پرداخت و 
گفت: سريال شهید صیاد شیرازي كار گسترده 
و مهمي اس��ت، چراكه اين ش��هید بزرگوار از 
امرا و ب��زرگان ارتش بوده اند و ه��م در انقالب 
اسالمي و هم دوران دفاع مقدس تأثیر بسزايي 
داشته اند. همه جوانب امر را براي ساخت سريال 
لحاظ كرده ايم. االن در مرحله اي قرار داريم كه 

نسخه س��ومي به س��تاد كل نیروهاي مسلح، 
ارتش و خانواده اين شهید بزرگوار، ارائه شده و 
تقريباً نظرات دوستان را به خودش جلب كرده 
است. وي در خصوص پیش بیني زمان شروع 
پیش تولید و تولید تأكید كرد: االن در مكانیسم 
اجرا قرار داريم، پیش بین��ي ندارم، چون چند 
بار پیش بیني كردم و به وعده هايم عمل نشده 
است. طراحي داستان تمام شده، موافقت هاي 
دستگاه هاي اصلي بر اس��اس میزانسن گرفته 
شده و ان شاءاهلل بتوانیم هرچه زودتر پروژه را 
آغاز كنیم.« كمي بع��د از اين مصاحبه بود كه 
شفیعي با انتشار متني انتقادي نوشت: »10سال 
پیش در همین روزها بعد از مشورت هاي زياد و 
جلسات متعدد تصمیم به ساخت سريال شهید 
صیاد شیرازي گرفتیم. تیم تحقیق و نگارشي 
باانگیزه و حرفه اي در كنار كار قرار گرفت. سه 
بار فیلمنامه از دو نگاه متفاوت نوشته شد و به 
تأيید بسیاري از متخصصان امر، فیلمنامه هاي 
ارزشمندي ش��كل گرفت. به هر تقدير، توفیق 
يار ما نبود و از تولید سريال كنار مي رويم. قطعاً 
كار براي شهدا و به ويژه اين شهید سعید كه از 
نورشان بي نصیب نبودم، توفیق الهي و عنايت 
خودش��ان را مي خواهد كه حقیر از آن محروم 
ماندم! از همه همكارانم به خصوص آقاي فرهاد 
توحیدي صبور و حرف��ه اي و خانواده محترم 
ش��هید عذر تقصیر دارم. از همه كساني كه در 
اين مسیر طوالني ياري مان كردند حتي آنهايي 
كه در میانه راه  يار بودند و در ادامه اغیار شدند، 
سپاس��گزارم! براي گروه جديد هم از خداوند 
منان موفقیت آرزومندم. اين كم توفیقي را براي 
خود خسراني جبران ناپذير مي دانم و به درگاه 

الهي ندبه و انابه خواهم داشت.«
اين مت��ن به معن��اي اس��تعفاي دومین تهیه 
كننده از همكاري با سريال صیاد شیرازي بود 
و عماًل بعد از آن ديگر كسي سراغ ساخت اين 

مجموعه نرفت. 
   پاسخ تهيه كنندگان به پيگيري »جوان«

در آس��تانه سالگرد ش��هادت س��پهبد صیاد 
ش��یرازي و همچنین س��الگرد وعده ساخت 
س��ريال تلويزيوني صیاد ش��یرازي، »جوان« 
پیگیر علل تأخیر يك دهه اي ساخت اين سريال 
شد. نوروزبیگي اولین تهیه كننده سريال صیاد 
شیرازي در اين زمینه به »جوان« گفت: »من 
هنوز هم مشتاق ساخت س��ريال شهید صیاد 
شیرازي هستم و اگر شرايط مهیا شود، دوست 
دارم اين كار را انجام دهم. وي همچنین درباره 
علت ساخته نشدن سريال در اين سال ها تأكید 
كرد: »همتي پاي كار س��اخت سريال نیست، 
مسئوالن ارتش و ديگران همكاري نداشته اند.« 
شفیعي نیز با اعالم اينكه مشكالت باعث شد از 
ادامه كار انصراف بدهد، تأكی��د كرد در زمان 
مناسب درباره مشكالت و همكاري نكردن ها 

براي ساخت سريال صحبت خواهد كرد. 
با وجود اينكه شفیعي از آبان سال گذشته اعالم 
كرده است ديگر در پروژه صیاد شیرازي حضور 
ندارد، هنوز تیم جديد سازنده مشخص نشده و 
همین مسئله نشان مي دهد عزمي براي ساخت 

سريال وجود ندارد. 
  موسیقی

    خبر

 اختتاميه هنرواره ملي »روايت جهاد« 
به زمان ديگري موكول شد

برپايي اختتاميه هنرواره ملي روايت جهاد كه ق�رار بود ۲1 فروردين در 
حوزه هنري برگزار ش�ود به دليل تشديد ش�يوع ويروس كرونا و تغيير 
سطح هش�دار س�تاد ملي مبارزه با كرونا به حالت قرمز به تعويق افتاد. 
مرتضي دارابي، دبیر اجرايي جشنواره هنرواره ملي »روايت جهاد« از تعويق برپايي 

مراسم اختتامیه اين رويداد به زمان ديگري خبري داد. 
بر اين اساس، تصمیم تعويق برگزاري مراسم پاياني روايت جهاد به منظور حضور 
تمامی برگزيدگان بخش هاي مختلف اين رويداد در مراسم اختتامیه و همچنین 
حمايت از فعالیت هاي جهادي كادر درمان كشور در دوران شیوع ويروس كرونا 

اتخاذ شده است. 
دبیرخانه مل��ي روايت جهاد با هدف حفظ س��المتي همه ش��ركت كنندگان و 
مسئوالن برپايي هنرواره قصد دارد زمان ديگري را براي برگزاري مراسم اختتامیه 

در نظر بگیرد. 
زمان دقیق برگزاري اختتامی��ه اين رويداد فرهنگي و هن��ري متعاقباً از طريق 

رسانه ها اعالم خواهد شد. 

مدير س�ينما آزادي با اشاره به نش�انه هاي يك جنايت 
هدفمن�د در دول�ت فعل�ي علي�ه مذه�ب، فرهن�گ و 
هن�ر، ش�خص رئيس جمه�ور را مس�ئول مس�تقيم 
تلخكامي ه�اي كروناي�ي در اي�ن حوزه ه�ا دانس�ت. 
سجاد نوروزي مدير س��ینما »آزادي« تهران درباره تعطیلي 
مجدد سینماها و تشديد بحران كرونا در حوزه فرهنگ و هنر به 
مهر گفت: اگر بخواهیم بعد از 14ماه سیاست هاي آقاي روحاني 
در حوزه فرهنگ و هنر را مورد بررس��ي قرار دهیم، به نتايج 
حیرت آوري مي رس��یم كه الزاماً هم اين نتايج هیچ ربطي به 
وضعیت كرونا ندارد. بخشي از اين موضوع ناشي از سیاست هاي 
كالني است كه دولت داشته و كرونا صرفاً به عنوان يك عامل 
تشديدكننده و ش��تاب دهنده براي آن ظاهر شده است. نوع 
مواجهه دولت با مسئله كرونا در 14ماه گذشته حوزه مذهب، 
فرهنگ و هنر را نشانه رفت و به طور مشخص محدوديت ها 
صرفاً در اين حوزه ها اعمال شد. غیر از مدت بسیار كوتاهي كه 
با فشارهاي حاكمیتي نقاط ديگر هم تعطیل شد كه البته نقش 

اين اقدام را در كاهش اپیدمي هم ديديم. 
وي افزود: دولت با يك نگاه منفعت طلبانه تمام محدوديت ها 
را براي س��ال جديد لغو كرد، ول��ي محدوديت هاي فرهنگ 
و هنر پابرجا باقي مان��د، مثاًل در تمام اين مدت س��ینماها 
بیشتر از 50درصد نمي توانس��تند پذيراي افراد باشند. حاال 
هم كه ش��رايط در تهران به وضعیت قرمز درآمده به عنوان 
يك ش��هروند تهراني مي گويم كه با يك گشت و گذار ساده 
در شهر متوجه مي ش��ويم همه مراكز باز هستند و فعالیت 
دارند و از گروه ش��غلي2 فق��ط س��ینماها در عمل تعطیل 
شده اند، البته اين حرف به اين معنا نیست كه سینماها نبايد 
تعطیل باشند. در اينكه سینماها بايد در شرايط قرمز بسته 
باشند، هیچ ترديدي نیست، اما سؤال مشخص ما به عنوان 
يك شهروند و يك عضو جامعه فرهنگي- هنري از دولت اين 
است كه سیاست هاي اتخاذ ش��ده براي كرونا از چه معیار و 
قواعدي پیروي مي كند كه فقط ما محدوديت ها را در حوزه 
مذهب، فرهنگ و هنر مي بینیم. اين مدير فرهنگي ادامه داد: 
اين موضوع صرفاً ناش��ي از ناكارآمدي و اشتباه محاسباتي 
نیست. چیزي كه ما مي بینیم يك جنايت تمام عیار در حق 
مذهب و فرهنگ و هنر اس��ت و گويا يكسري افراد در درون 
دولت مي خواهند تكلیف اين دو حوزه را در تاريخ اجتماعي 
ايران يكسره كنند و اثرگذاري آنها را تقلیل دهند اما اينكه قرار 
است چه چیزي جايگزين اين حوزه شود، مشخص نیست ولي 

به احتمال قريب به يقین طرح گسترده اي تدارك ديده شده 
تا با استفاده از شرايط كرونايي تكلیف اين حوزه ها يكسره و 
نابود ش��ود. نوروزي ادامه داد: وقتي سیاست محدودكننده 
فقط در اين چند حوزه خاص اعمال مي شود، مشخص است 
كه با يك طراحي حساب شده مواجه هستیم. گويا قرار است 
از اين كشور حذف شويم، كشور از لحاظ مذهبي و فرهنگي و 
هنري بي آتیه شود و بعد با اتمام كرونا جاي اين حوزه ها را با 
چیزهاي ديگري پر كنند. اين سینمادار اظهار كرد: هنرمندان 
و سینماگران متوجه شده اند در انتخابات سال 96 چه اشتباه 
راهبردي اي كرده اند، نمي خواهند اش��تباه آن دوره را تكرار 
كنند و انگار دارند به خاطر همین موضوع جريمه مي شوند، 
تكلیف اقشار متدين هم از اول با اين دولت مشخص بود و آنها 
هم جريمه مي شوند. گويا قرار است تلي از خاكستر باقي بماند. 
گويا قرار است اين كشور به لحاظ فرهنگي و هنري و مذهبي 
بي اعتبار شود. نوروزي گفت: با اين شرايط به عنوان يك فعال 
فرهنگي- هنري اعالم خطر مي كنم، چون جان هموطنانمان 
در خطر است، مي دانم كه سینماها بايد در چنین شرايطي 
حتماً بسته باش��ند اما اين هش��دار را هم مي دهم كه دولت 
مس��تقر در حال تدارك يك پااليش و پاكسازي فرهنگي و 
هنري و مذهبي از جامعه اس��ت. دولت اع��الم كند كه طي 
14ماه گذشته چه حمايتي از اين حوزه ها داشته است. اين 
كارشناس فرهنگي در پايان تأكید كرد: به هر حال اين حوزه ها 
يعني مذهب، فرهنگ و هنر، شكل دهنده هويت يك جامعه 
هستند و وجه تفاوت ما با كش��ورهاي خاورمیانه محسوب 
مي شوند. مسئول مستقیم تمام اين رخدادهاي تلخ شرعاً و 
عرفاً شخص رئیس جمهور است. هر كارگزاري هم كه در اين 
دولت با اين سیاست ها همراهي مي كند، بايد بعداً هم از لحاظ 

اخالقي و هم از لحاظ حقوقي مورد بازخواست قرار بگیرد. 

ام�ام جعف�ر ص�ادق)ع( ب�ه نق�ل از 

پيامبر)ص(: 

هركس به مؤمني قرضي بدهد تا هنگام 

توانايي به او بازگرداند، گويي مال خود را 

صدقه داده و تا زماني كه قرض گيرنده 

آن مال را به او بازگرداند، فرش�تگان بر 

او درود مي فرستند. 

ث�واب االعمال و عقاب االعمال، ش�يخ 

صدوق

 جنگ زرگري جنسيتي 
در سينماي ايران ادامه دارد!

وقتي س��خن از تقابل و تضاد جنس��یتي به عنوان يك سوژه 
در س��ینماي ايران به میان مي آيد، به طور عادي نام تهمینه 
میالني تداعي مي شود اما تنها زنان فیلمساز، خود را درگیر اين 
مضمون نكرده اند و سینماي ايران مشحون از آثاري است كه 
فیلمسازان مرد دش��مني دو جنس را در آن برجسته كرده اند 
و بديهي اس��ت كه حجم زياد اين آثار در سینماي ايران يك 

پژوهش جدي و ريشه اي را مي طلبد. 
مقابله دوجنس در سینماي ايران به طور جدي از اوايل دهه70 
آغاز ش��د و رواج گرفت. چند روز پیش تلويزي��ون فیلم دهه 
هفتادي »همسر« را پخش كرد؛ مردي كه چشم ديدن ارتقا و 
موفقیت شغلي همسرش را ندارد به طرزي ابلهانه براي ضايع 

شدن او كارشكني مي كند.
 مهدي فخیم زاده كه پ��س از انقالب و در ابت��داي دهه60 با 
فیلم هاي مهمي چون »مس��افران مهتاب« و »تشريفات« به 
عنوان فیلمسازي كاربلد رگ خواب مخاطب را در دست گرفته 
بود در آغاز دهه70 در دام موضوعات��ي افتاد كه در آن جنگ 

جنسیتي حرف اول را مي زد.
 اين نزاع در آثار فیلمسازان ديگري چون داريوش مهرجويي 
نیز با فیلم هاي��ي چون »هام��ون«، »بانو« و »لی��ال« به طرز 
چشمگیري ديده مي ش��د، با اين تفاوت كه مهرجويي به طور 
كامل از زنان تصويري مظلوم ارائه نمي داد و در نبرد جنسیتي 
آثار او دست كم موازنه اي میان دو جنس وجود داشت. در واقع 
ردپاي جنسیت زده س��ینماي ايران در آثار غالب فیلمسازاني 
كه به نحوي دچ��ار غرب زدگي بودند قابل مش��اهده بود. اين 
گرايش در س��ینماي ايران به كرات ادامه داشت تا سال پیش 
كه نرگس آبیار با فیلم »ابلق« يكي از جنس��یت زده ترين آثار 
س��ینما را مبتني بر داس��تان مظلومیت ي��ك زن متأهل در 
رويارويي با يك هوسبازي مردانه روانه جشنواره فجر كند. اين 
جنگ زرگري سینماي ايران را اسداهلل نیك نژاد با فیلم »الله« 
ادامه داده و بیش از آنكه فارغ از جنسیت قصه فیلمش را روي 
مبارزه طبیعي يك انسان متمركز كند، موفقیت يك ورزشكار 
زن ايراني در رده حرفه اي و قهرماني را دستمايه جنگ و تضاد 
جنسیتي قرار داده اس��ت؛ فیلمي كه حواش��ي تأمین هزينه 
سنگین تولید آن از سوي دولت در ابتداي دهه90 حاشیه ساز 
شده بود و نگاه نادرست آن به وضعیت زنان در ايران باعث شد 
تا قدري تعديل ش��ود، با اين حال نگاه تند فیلمساز همچنان 

خود را به شكلي عیان نشان مي دهد. 
خوش بینانه كه نگاه كنیم س��ینماي ايران را بايد دچار نوعي 
بیماري درباره روابط و موقعی��ت دو جنس بدانیم كه به نوعي 
افراط گرايي دامن زده اس��ت اما نگاه واقع بینانه به اين پديده 

مي تواند زواياي ديگري را به روي محققان باز كند. 
مثل همیشه ناداني مديران فرهنگي جمهوري اسالمي در به 

وجود آمدن اين وضعیت حرف اول را مي زند. 

 2جايزه برتر جشنواره »كووتو« 
براي انيميشن »بنيامين«

پ�س  »بنيامي�ن«  انيميش�ن  س�ينمايي  فيل�م 
تانزاني�ا  كووت�و  جش�نواره  در  انتخ�اب  از 
ش�د.  جش�نواره  اي�ن  اصل�ي  جاي�زه  دو  برن�ده 
به گزارش »جوان« فیلم س��ینمايي انیمیشن »بنیامین« پس 
از انتخاب در جش��نواره كووتو تانزانیا برنده دو جايزه اصلي اين 

جشنواره شد. 
جشنواره بین المللي فیلم كووتو از دوم تا 16 آوريل)13 تا 16 

فروردين( در دارالسالم پايتخت تانزانیا  برگزار شد. 
در اختتامیه اين جش��نواره ك��ه به دلیل ش��رايط كرونايي به 
صورت آنالين برگزار شد، انیمیشن سینمايي »بنیامین« برنده 

بهترين فیلم داستاني و برنده بهترين كاراكتر انیمیشن شد. 
...........................................................................................................

وخامت حال نواب صفوي
حس�ام ن�واب صف�وي ب�ه 
دلي�ل ابت�ال ب�ه كرون�ا در 
بيمارس�تان بس�تري ش�د. 
نواب صفوي بازيگر س��ینماي 
ايران كه از روز چهارش��نبه بر 
اثر كرونا در بیمارستان بستري 
شده، به بخش مراقبت هاي ويژه 
منتقل شده و وضعیت جسمي 
او رو به وخامت رفته است و زير 

دستگاه اكسیژن قرار دارد. 
بنا به گفته نزديكان اين بازيگر، بخش عمده اي از ريه حس��ام 
نواب صفوي درگیر ويروس شده و پزشكان در تالش براي پايدار 

نگه داشتن وضعیت او با كمك دستگاه هستند. 

  خبر 

جواد محرمي      يادداشت


