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وقتي فرم بر محتوا «سوار» ميشود!

ماجراي انتقاد تند رئيس س��ازمان س��ينمايي از نح��وه برگزاري
اختتاميه جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران و غلبه فرم بر محتوا
كه باعث انحراف از اهداف اوليه و اصلي جشنواره است ،از چند زاويه
قابل بررسي است.
به طور معمول هر آشپزي براي خوشطعم شدن غذايش به آن نمك
اضافه ميكند اما وقتي غذا را ب��ه نمك اضافه كند ،قطعاً نتيجهاش
ش��وري بيش از اندازه خواهد ب��ود .برگزاري اختتاميه جش��نواره
بينالمللي فيلم كوتاه تهران در جايي مثل مجموعه فوق الكچري
ايرانمال چيزي شبيه شق دوم جمله قبلي ،يعني اضافه كردن غذا به
نمك است! شوري غيرقابل تحملي كه باعث واكنش خزاعي شده هم
دقيقاً به اين علت است كه فرم بر محتوا غالب شده است.
اگر قرار باشد با نگاه رفتارشناسانه به اين ماجرا نگاه كنيم ،اين اتفاق
ناخوشايند را بايد ميراث تسري نگاه فرم زده و فاقد محتواي مديران
دولتي قلمداد كرد كه چند سالي در بوق آن دميدند تا اينكه تبديل
به نوعي هنجار در برگزاري جشنوارهها و مراسم مختلف گرديد .اين
افراد در تفسير رفتار برگزاركنندگان جشنوارههاي خارجي اشتباهي
ضمن انجام يك خطاي فاحش دچار نوعي خلط مبحث هم شدهاند.
اين نوع الكچريبازيها ماحصل سفرهاي خارجي مديراني است كه
بدون توجه به فرهنگ و باورهاي غربي هر آنچه را آنان انجام ميدهند
در جشنوارههاي داخل كشور پيادهس��ازي ميكنند ،در حالي كه
آنها متأثر از فرهنگ خود هس��تند و مفاهيمي مثل سادهزيستي و
ارزشهاي انقالبي برايشان معنا ندارد.
نكته بسيار مهم ديگر نفس برگزاري جشنواره فيلم كوتاه است كه
بايد محفلي براي افراد مستعد جامعه باشد كه امكانات زيادي براي
ساخت فيلم در دسترس ندارند ،بنابراين برگزار كردن جشنوارهاي
كه قرار است استعدادهاي كف جامعه را شناسايي و پرورش بدهد،
اشتباهي استراتژيك محسوب ميگردد.
نكته ديگ��ر در اين رابطه بحث درس��ت يا غلط ب��ودن برگزاري يا
عدمبرگ��زاري محاف��ل و جش��نوارههاي دولت��ي و حاكميتي در
مكانهايي شبيه ايرانمال است.
واضح است كه اگر دوستان وزارت ارشاد و سازمان سينمايي به دنبال
تقبيح الكچريبازيهاي مديران دولت قبل و احياي مجدد فرهنگ
انقالبي هستند ،نبايد به چنين مواردي اجازه بروز بدهند .نكته ديگر
اين است كه مسئوالن برگزاري جشنواره فيلم كوتاه تهران همانند
ديگر محافل مشابه قطعاً براي انجام آن برنامهريزي قبلي داشتهاند
و اتفاقات رخ داده در اين مراس��م مس��ئله خلقالس��اعه و غيرقابل
پيشبيني نبوده و از قبل نسبت به آن اطالع داشتهاند ،بنابراين بهتر
بود رئيس سازمان سينمايي انتقاداتش را نه از پشت ميكروفون بلكه
در قالب يك توبيخ س��ازماني به دبير و برگزاركنندگان جش��نواره
اعالم ميك��رد .در اين ص��ورت چنين رفتاري ضم��ن جلوگيري
از تكرار اش��تباهي مش��ابه از س��وي مديران ،زمينه بهرهبرداري و
سوءاس��تفادههاي ابزاري و تبليغ��ي از اين اقدام رئيس س��ازمان
سينمايي براي ميزبان هم فراهم نميشد.
مسئله ديگري كه الزم اس��ت به آن توجه شود بحث تأمين منافع
ميزبان و اسپانسر برنامه است كه بايد مورد نظر قرار بگيرد.
نگارنده به دنبال تأييد رفتاره��ا و تفكرات الكچري پديدآورندگان
مجموعههايي مثل ايرانمال كه هيچ تناس��بي با فرهنگ ايراني و
اسالمي كشور ما ندارند ،نيست اما واقعيت اين است كه حامي مالي
چنين برنامههايي تنها به منظ��ور تبليغ و تأمين منافع صاحبانش
برنامهريزي ميكند و پيشنهاد ميزباني ميدهد ،پس طبيعي است
كه از هر فرصتي براي تحقق اهداف صرفاً اقتصادياش بهره ببرد و
در اين زمينه نميتوان به او انتقادي وارد كرد بلكه انتقاد اصلي متوجه
برگزاركنندگان جشنواره است كه باید مالحظات و مناسبات يك
جشنواره دولتي را مراعات ميكردند.
اين اختتاميه و حواش��ي آن باي��د براي همه مس��ئوالن و مديران
دولتي خدمتگزار درس عبرتي باشد تا در موارد مشابه ضمن در نظر
گرفتن مالحظات الزم ش��رايط ميزباني و كيفيت مراعات آن را در
قالب قراردادي متقن تهيه و تدوين كنن��د تا اوالً نيازي به تذكرات
ميكروفوني نباشد ،ثانياً در روزگار سختي كسب معاش اوليه براي
اغلب افراد جامعه ،دستگاههاي دولتي زمينه تبليغ تفكر و مكانهاي
فوق الكچري مثل ايرانمال را كه هيچ تناسبي با فرهنگ و واقعيت
جامعه ندارند ،فراهم نكنند.
رویداد

«خالق الالييهاي مادرانه ايران زمين»
به خانه ابدي بدرقه شد

پيك�ر پروي�ن بهمن�ي روز گذش�ته پ�س از تش�ييع در
قطعه هنرمندان بهش�ت زهرا(س) به خاك س�پرده شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،مراسم خاكسپاري پيكر
پروين بهمن��ي ،از هنرمندان و پژوهش��گران شناختهش��ده
موسيقي نواحي ايران كه در اين سالها به «خالق الالييهاي
مادرانه ايران زمين» شهرت داشت ،ديروز(دوشنبه) با رعايت
شيوهنامههاي بهداشتي در قطعه هنرمندان هشت زهرا(س)
برگزار ش��د .پروين بهمن��ي چندي پيش به دليل مش��كالت
قلبي -ريوي در بيمارستان بس��تري شده بود و پنجشنبه (۲۹
مهر ماه) درگذشت.
دیدگاه

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498458 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

هر كه ميخواهد قويترين مردم
باشد بر خدا توكل نمايد.
(بحاراالنوار،ج  ،7ص)143
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چالش سينما با مال!

غلبه تبليغات ميزبان جشنواره فيلم كوتاه تهران ،انتقاد محمد خزاعي را در پي داشت

جواد محرمي

مراسم اختتاميه سيوهش�تمين جشنواره
بينالمللي فيلم كوتاه تهران در حالي برگزار
شدكهمحمدخزاعي،رئيسسازمانسينمايي
به ش�دت نس�بت به حجم ب�االي تبليغات
مجموعه ميزبان در اين مراس�م انتقاد كرد.

«ايرانمال» عنوان مجموعهاي تجاري در غرب
تهران است كه دو س��ال پيش تالش كرده بود
ميزباني جش��نواره فجر را به دس��ت بگيرد اما
به دالیلي مس��ئوالن وقت س��ازمان سينمايي
ترجيح دادند از اين اتفاق خودداري كنند .شايد
پيشبيني ايجاد حاش��يه براي جشنواره فجر
سبب شد دستاندركاران اين رويداد آب پاكي
را روي دست سرمايهدار بريزند و از درآمدي كه
قرار بود به واسطه ميزباني اين مجموعه تجاري
به چنگ بياورند ،صرفنظر كنند.
اصالت سرمايه در هنر
غلبه ن��گاه تج��اري در هن��ر بي��ش از همه از
ابت��داي آغاز به كار دولت موس��وم ب��ه تدبير و
امي��د در زيرمجموعهه��اي وزارت ارش��اد به
ويژه معاونت هنري خود را نش��ان داد .افزايش
تعداد نمايشخانههاي خصوصي و تئاتر و رشد
نگارخانهه��ا و گالريهاي هن��ري و نيز ظهور
پديدهاي چون ح��راج هنر ته��ران را ميتوان
از پيامده��اي اين نگاه در وزارت ارش��اد دولت
يازدهم قلمداد كرد .تجاري ش��دن هنر خود را
در س��ينما در تفوق مضامين تجاري بروز داد و
سينماي تجاري آنقدر غلبه پيدا كرد كه برخي
از آن به عنوان بازگشت به سينماي فيلمفارسي
ياد كردند.
حاال و ب��ا روي كارآمدن دول��ت جديد ،رئيس
سازمان سينمايي وزارت ارشاد در يك مراسم
رسمي پشت تريبون قرار گرفته و نسبت به غلبه
اين نگاه معترض شده اس��ت .اظهارات محمد
خزاعي را ميتوان شورشي عليه اصالت سرمايه
در سينما دانس��ت اما به نظر ميرسد هنوز زود
اس��ت كه درباره عمق و گس��تره اين مسئله به
طور قاطع نظر داد چراكه به طور عادي از ميان
شعارها و مواضع اعالمي نتيجه دلخواه و تحول
ريش��هاي بروز و ظهور نمييابد و بايد صبر كرد
دستكم دو س��ال از مديريت جديد بر عرصه
سينما بگذرد تا بتوان در رابطه با نسبت فرهنگ
و سرمايه در هنر هفتم نظر داد.
انتقاد به ميزبان
رئيس س��ازمان س��ينمايي در جري��ان آيين
اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران به صورت
ناگهاني پش��ت تريبون قرار گرفت و گفت« :از

نمايشگا ه مد و لباس آري ،نمايشگاه كتاب خير!

حسن مجيديان ،نويسنده كتاب «هميشه مربي» با انتقاد از بيتوجهيها
به حوزه كتاب و كتابخواني پيرامون برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب
به ميزان گفت :برگزاري نمايشگاه فينفسه پديدهاي ارزشمند محسوب
ميش��ود ،اگرچه افزايش قيمت كاغذ و باال رفتن قيم��ت كتاب براي
مخاطب فاصله گرفتن از مطالعه را به ارمغان آورده اس��ت و به س��دي
براي خريد بيشتر كتاب تبديل ش��ده ،اما برگزاري نمايشگاه مجازي
كتاب همانند س��ال گذش��ته راهكاري ارزنده و قابل توجه بوده كه با
استقبال جامعه نيز روبهرو شد .طرح فروش اينترنتي كتاب كه توسط
انتش��اراتيها در فضاي مجازي به اجرا گذاشته شده بود نيز رويكردي
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اظه��ارات محم��د خزاع��ي
را ميت��وان شورش��ي عليه
اصالت س��رمايه در س��ينما
دانس��ت اما به نظر ميرسد
هنوز زود اس��ت ك��ه درباره
عمق و گس��تره اين مس��ئله
ب��ه ط��ور قاط��ع نظ��ر داد
آقاي موس��وي خواهش ميكنم مجوز مجزايي
براي جشنواره فيلم كوتاه ايرانمال! بگيرند و يك
مجوز براي برگزاري جشنواره فيلم كوتاه تهران،
خواهش ميكنم حرمت و صميميت جشنواره
را حفظ كنند ،من امشب حس كردم جشنواره
ايرانمال برگزار ميشود! اين بد است .بچههاي
ما بايد سادگي را ياد بگيرند ،اينجا مدام فيلمهاي
تبليغاتي ايرانمال پخش شد ،يك مجوز جداگانه
براي فيلم كوتاه ايرانمال بگيريد!»
اظهارات محمدخزاعي درباره ايرانمال به نوعي
به يك نقض غرض بزرگ نيز تبديل شد تا اين
غول تجاري بيشتر ديده شود ،جالب است براي
ضريب گرفتن بيشتر در رسانهها اعالم كردهاند
كه حرف خزاعي را گوش داده و جشنوارهاي نيز
دست و پا ميكنند.
در عين حال برخي ناظران ني��ز از اين مواضع
استقبال كردند .براي مثال سعيد الهي در يك
توئيت نوشت« :خروج زودهنگام محمد خزاعي
از اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه در اعتراض به
اعطاي فرصتهاي تبليغي خالف عرف جاري
به مجموعه ايرانمال و شخص علي انصاري به
عنوان اسپانسر ،يعني واكنش انقالبي يك مدير
به هر گونه ابهامآفريني مال��ي و بيتدبيري در
رويدادهاي فرهنگي و سينمايي».
اينكه درد س��ينماي ايران دقيقاً چيست و آيا
مشكل با تزريق پول و سرمايه حل ميشود ،خود
محل مناقشه جدي است .خزاعي با اظهاراتش
در اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران به نوعي
عليه تفوق س��رمايه و اصالت به پول ش��وريد و
دستكم اين تلقي را در ميان ناظران ايجاد كرد
اما از ط��رف نوعي چينش هيئ��ت مديره بنياد
س��ينمايي فارابي كه چند روز پيش از سوي او
انجام ش��د ،اين تلقي را ايجاد ميكند كه اتفاقاً
او مشكل و معضل سينما را نبود پول و سرمايه
ميداند .خزاعي چند روز پي��ش وزراي نفت و
صمت و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه و دبير

يك نويسنده ضمن انتقاد به برگزار نشدن نمايشگاه كتاب مطرح كرد

نويس�نده كتاب «هميش�ه مرب�ي» ميگوي�د ،چگونه اس�ت كه
ما نمايش�گاههايي همچ�ون نمايش�گاههاي گل يا م�د و لباس را
برگ�زار ميكني�م ام�ا نمايش�گاه فيزيك�ي كت�اب را همچن�ان
برگ�زار نميكني�م .برگ�زاري نمايش�گاهي چ�ون نمايش�گاه
كت�اب ته�ران نش�انهاي از بي�داري فرهنگ�ي ب�راي جامع�ه
خواه�د ب�ود و از زن�ده ب�ودن جري�ان فرهن�گ خب�ر ميدهد.

حكمت

نما | حسین کشتکار

قابل توجه بود .وي تصريح كرد :برگزاري نمايشگاه فيزيكي كتاب قطعاً
ميتواند دستاوردهاي بسيار ارزندهاي را براي افزايش سرانه مطالعه يا
توجه جامعه به سوي كتابخواني داشته باشد ،اين مهم را ميتوان بعد
از رفع محدوديتها مدنظر قرار داد و به اجرا گذاشت ،چگونه است كه
ما نمايش��گاههايي همچون نمايش��گاههاي گل يا مد و لباس را برگزار
ميكنيم اما نمايش��گاه فيزيكي كتاب را همچن��ان برگزار نميكنيم،
برگزاري نمايشگاهي چون نمايش��گاه كتاب تهران نشانهاي از بيداري
فرهنگي براي جامعه خواهد بود و از زنده ب��ودن جريان فرهنگ خبر
ميدهد ،زيرا نشانهاي از بيداري فرهنگي براي جامعه خواهد بود و از زنده
بودن جريان فرهنگ خبر ميدهد .برگزاري نمايشگاههاي فيزيكي و
حضور نويسندگان در غرفهها ضمن ايجاد ارتباط مستقيم با مخاطبان
قطعاً سبب اقبال جامعه به سوي خواندن كتاب افزايش خواهد شد.
نويسنده كتاب «هميشه مربي» پيرامون نقش مؤثر كتابخانهها ابراز كرد:
امروزه متأسفانه كتابخانه مدارس و كتابخانههاي ديگر مسكوت مانده
و با بيتوجهي روبهرو شدهاند ،اما احياي كتابخانهها و در پيش گرفتن
برنامههاي تبليغاتي براي زنده كردن فرهنگ مطالعه مهمترين مسئله
است كه ميتواند در دوران امروز كه قيمت كتاب افزايش قابل توجهي
پيدا كرده مددي براي افزايش دسترسي و مطالعه اقشار مختلف باشد.
مجيديان پيرامون اهميت و جايگاه مطالعه خاطرنشان كرد :هيچ وقت
ملتي يك ش��به مطالعهگر نش��دهاند بلكه اين روند و جريان فرهنگي
نياز به زمان و عملكرد همچنين برنامههاي خ��اص و اجرايي دارد ،لذا
حركت امروز ما بايد با هدف افزايش سرانه مطالعه در پيش گرفته شود
و برنامههايي که بتواند جامعه را به سوي مطالعه دعوت كند ،بايد شكل
بگيرد تا در آينده شاهد فرهنگ مطالعه در بين همه اقشار باشيم.

شوراي مناطق آزاد را به عضويت هيئت مديره
فارابي درآورده بود؛ انتصاباتي كه وزن اقتصادي
هيئت مديره را سنگين كرده و قواي كارشناسي
و افرادي را كه مس��تقيم به س��ينما و فرهنگ
مربوط باشند ،تضعيف كرد.
انتقاد خزاع��ي از نوع مديريت جش��نواره فيلم
كوتاه تهران در حالي انجام ميشود كه او اخيرا ً به
طور تلويحي از مديريت رئيس انجمن سينماي
جوان كه دبيري جشنواره را نيز بر عهده دارد به
نيكي ياد كرده بود.
خزاعي تغيي��ر مديريتي در انجمن س��ينماي
جوانان اي��ران را در حد احتم��ال مطرح كرده
و با اش��اره به تجارب موفق موسوي در انجمن
و جش��نواره گفته اس��ت« :همي��ن االن چند
وزارتخانه به دنبال ايشان هس��تند ،حتي نامه
درخواستشان را به من زدهاند .به عنوان كسي
كه كار كرده و تجربه كسب كرده ،تمايل داريم
در كنارمان باشند اما به نظر و خواسته خودشان
بستگي دارد».
به هر حال مسئله مديريت سينماي ايران نياز به
تحول در نيروي انساني دارد و اين مديران جديد
و تازهنفس با افكار نو هستند كه ميتوانند سينما
را به تغيير رهنمون شوند.
نياز به مدل انقالبي در سينما
رئيس سازمان سينمايي تأكيد كرده كه پس از
چهار دهه سينماي ايران به نوسازي ،بازسازي
انقالب��ي ،جوانس��ازي و تحول ني��از دارد؛ «از
س��الهاي دور به ياد دارم كه جش��نواره فيلم
كوتاه تهران هميش��ه با جنب و جوش و شور و
هيجان خاصي برگزار ميش��ده و همچنان هم
ادامه دارد .همين شور و حرارت و اعتراضها و
مطالبهها باعث ميشود كه جنس اين جشنواره
متفاوت از ساير جش��نوارهها باشد .پرسشگري
و مطالبهگري مس��ير را براي پويايي و بالندگي
سينما هموارتر ميكند .اعتقاد دارم اينجا ،آينده
س��ينماي ايران رقم ميخورد و بس��تر رويش
اس��تعدادهاي جديد اس��ت .پس از چهار دهه
سينماي ايران به نوس��ازي ،بازسازي انقالبي،
جوانسازي و تحول نياز دارد».
معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي عنوان
كرد :الزامات و مقتضي��ات جامعه امروز «هنر-
صنعت سينما» را دستخوش تغيير كرده است
و به م��وازات اين تغيير ،بايد نس��لهاي جديد
با ظرفي��ت ،بينش ،بصيرت ت��ازه و تجربههاي
نو از راه برس��ند و با تكيه بر ميراث گذش��تگان
پيش��تاز و پيش��ران جريانات تازه شوند .بدون
شك ،سينماي جوان خاستگاه جريانشناسي
و جريانسازي نوين سينماست.
خزاعي معتقد است :نياز است از مدل الگوگيري
و مصرفگرايي صرف محصوالت سينماي جهان
فاصله بگيري��م و تصوير خودم��ان را به جهان
عرضه كنيم؛ تصويري از زيباييها ،اس��طورهها
و تاريخ پرفراز و نشيب س��رزمينمان .به عنوان
مسئول سينماي ايران در دوره جديد به صراحت
اعالم ميكنم براي بازس��ازي و معماري نوين
سينما به حضور شما جوانان فيلمساز متعهد به
فرهنگ ايراني -اسالمي و ظرفيتهاي نوظهور
و انقالبي نياز داريم و در اين راستا ،از هيچگونه
تالشي براي حمايت و تقويت سينماي انقالبي،
سينماي كوتاه خالق ،جسور ،كنجكاو ،اخالقمند
و خانوادهگرا دريغ نخواهيم كرد.

سريال

فصل سوم «زيرخاكي»
براي نوروز  ۱۴۰۱ساخته ميشود

پ�س از موفقي�ت س�ريال «زيرخاك�ي» در ج�ذب مخاط�ب،
س�ومين فص�ل اي�ن مجموع�ه ني�ز س�اخته خواه�د ش�د.

به گزارش فارس ،س��ري س��وم س��ريال «زيرخاكي» به نويسندگي و
كارگرداني جليل سامان و تهيهكنندگي رضا نصيرينيا براي پخش در
نوروز  ۱۴۰۱ساخته ميشود.
پيش از اين مخاطبان تلويزيون ش��اهد پخش نخستين فصل از سريال
«زيرخاكي» در س��ال  ۹۹به عنوان پربينندهترين مجموعه تلويزيوني
رمضاني بودند و فصل دوم اين سريال نيز با پخش در خرداد سالجاري
به پربينندهترين اثر زمان پخش خود تبديل شد.
«زيرخاكي» محصول مركز سيمافيلم است كه از شبكه يك سيما روي
آنتن ميرود .اين سريال اصليترين گزينه ش��بكه يك براي پخش در
ايام نوروز  ۱۴۰۱است.

هنرهفتم

عضو اولين دوره شوراي عالي سينما:

شورايعالي سينما موانع سينما را بردارد
تهيهكننده سينما و عضو اولين دوره شوراي عالي سينما
ضمن تأكيد بر اينكه شوراي عالي سينما در دوره جديد بايد
شامل نمايندگاني از همه صنوف باشد ،ميگويد اين شورا
ميتواند محملي براي تصميمهاي كالن سينمايي باشد.

محسن علياكبري ،تهيهكننده س��ينما و عضو اولين شوراي
عالي س��ينما درباره شكلگيري اين ش��ورا به مهر ميگويد:
شوراي عالي سينما و شكلگيري آن ،يك كار كارشناسي بود
و در ادامه با حضور هنرمنداني چون داوود ميرباقري ،مسعود
جعفري جوزاني و شهريار بحراني جلساتي را با رئيس سازمان
سينمايي برگزار ميكرديم.
در اين جلسات مشكالت و مس��ائل موجود در جامعه سينما
مطرح و خروجي آن با حضور وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي
بررسي و در نهايت مصوبات آن با حضور رئيسجمهور اجرايي
ميشد .در دوره فعاليت ش��وراي عالي سينما ،اتفاقات خوبي
رخ داد كه از آن جمله ميتوان به اين مس��ئله اش��اره كرد كه
ما در شورا توانستيم دولت را متقاعد كنيم تا هنرمندان «بيمه
طاليي» شوند ،هر چند اين اتفاق رخ داد اما با پايان كار دولت
دهم« ،بيمه طاليي» از بين رفت و بيمه ديگري به نام «سرمد»
جايگزين آن شد كه جوابگوي نيازهاي هنرمندان نبود.
علياكبري تأكيد ميكند :به نظر ميآيد در حال حاضر براي
يكس��ري مباحث كالن و با در نظر گرفتن مسائلي كه فقدان
آن در سينما بسيار مشخص است ،شكلگيري دوباره اين شورا
ميتواند بسيار كارساز باشد ،به عنوان مثال پروانه ساخت يك
فيلم صادر ميش��ود اما بعد از توليد ،پروانه نمايش آن به هر

دليلي صادر نميشود .مسائل و مشكالت كالني هست كه اگر
در شوراي عالي س��ينما آن هم با حضور رئيسجمهور مطرح
نشود ،برطرف شدن آن سخت ميشود .وي ميافزايد :معتقدم
با ايجاد يك ش��ورا در حوزه علميه و بررسي مشكالتي از اين
دس��ت با حضور نماينده حوزه علميه و ش��وراي عالي سينما
ميتوان به نتايج قابل قبولي رس��يد ك��ه در نهايت تبديل به
قانون ش��ود تا فيلمها با رعايت اين قواني��ن بتوانند به مرحله
اكران برسند .اين اتفاقات و تصميمها در سينماي ايران بايد در
سطح كالن و با حضور رئيسجمهور گرفته شود و شوراي عالي
سينما ميتواند بهترين محل براي اين اهداف است.
تهيهكننده فيلم س��ينمايي «اس��ترداد» ادامه ميدهد :فكر
ميكنم اعضاي شوراي عالي سينما در دوره جديد بايد شامل
نمايندگاني از صن��وف تهيهكنندگان ،كان��ون كارگردانان و
نويسندگان ،دو نماينده از سوي رئيس سازمان سينمايي و دو
نماينده از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند.
خبر

آغاز فعاليتهاي سازمان اوج در محله «دروازه غار»
فعاليته�اي فرهنگ�ي س�ازمان هن�ري رس�انهاي
اوج در محل�ه «دروازه غ�ار» آغ�از ش�د.

همزمان با ميالد رس��ول اكرم(ص) و ام��ام صادق(ع) و طي
مراسمي با حضور احسان محمدحسني فعاليتهاي سازمان
اوج در محله هرندي آغاز ش��د .در اين مراس��م كه با حضور
جمع كثيري از م��ردم در آمفيتئاتر روباز خواجوي كرماني
برگزار شد ،احسان محمدحسني ،مس��ئول سازمان هنري
رسانهاي اوج به تش��ريح فعاليتهاي فرهنگي اين سازمان
در محله دروازه غار پرداخت .محمدحسني در اين خصوص
گفت :تقارن ميالد پيامبر اكرم(ص) و امام صادق(ع) با آغاز

مجموعهاي كه قرار است اس��مش در همه جاي دنيا شنيده
شود را بايد به فال نيك گرفت .امروز جنگ ،جنگ ارادههاست
و جوانان و نوجوانان اين محله پيش از اين نشان دادهاند از اراده
محكم و قوي برخوردارند و اين در عمل ثابت شده است.
وي در ادامه افزود :این مجموع ه داوطلبانه ،گمنام ،جهادي و
خودجوش در اين سالها در محله شهيد هرندي و محلههاي
ديگر فعاليت كرد ،من دست همه اين عزيزان را ميفشارم
و از همين جا اعالم ميكنم آغوش س��ازمان اوج براي همه
كانونهاي فرهنگي باز است و حمايت همهجانبه خود را از
اين عزيزان اعالم ميكنم.

نشر

«رسم جهاد» به چاپ ششم رسيد

تداوم استقبال از «به اضافه مردم»؛ كتاب كار فعاليت فرهنگي

چاپ شش�م دو كتاب «به اضافه م�ردم؛ 10اصل اساس�ي در
كار فرهنگ�ي» و «رس�م جه�اد؛ تجربهه�اي كار جمع�ي
در جه�اد س�ازندگي ب�ه رواي�ت حس�ينعلي عظيم�ي»
ط�ي روزه�اي اخي�ر منتش�ر و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» چاپ ششم دو كتاب «به اضافه مردم؛10اصل
اساسي در كار فرهنگي» و «رسم جهاد؛ تجربههاي كار جمعي در
جهاد سازندگي به روايت حسينعلي عظيمي» از عناوين انتشارات
«راه يار» طي روزهاي اخير منتشر و روانه بازار نشر شد.
روحاهلل رش��يدي در كتاب «به اضافه مردم» ك��ه چندي پيش در
اولين دوره جايزه كتاب «روايت پيشرفت» نيز در بخش «فرهنگي و
اجتماعي» حائز عنوان شد ،به استناد تجربيات ارزنده تاريخ انقالب
اسالمي ،در  ۱۰فصل به بررسي  ۱۰قاعده اساسي در كار فرهنگي
و تشكيالتي پرداخته و در هر فصل ،مثالهايي هم كه از خاطرات
و تجربههاي عيني افراد گرفته ش��ده ،جهت كاربردي ش��دن اين
قواعد آورده شده است .همچنين در بخش ضميمه كتاب ،ضمن
آسيبشناس��ي نحوه اجرا و برگزاري يك برنامه فرهنگي ،ش��يوه
مواجهه با مسائل و چالشهاي موجود در فرآيندهاي فكري و اجرايي
برنامههاي فرهنگي به عنوان تمرين در نظر گرفته شده است.
«به اضافه مردم» به رغم رويكرد انتقادي خ��ود ،نگاهي رو به جلو و
عدالتخواهانه دارد و با نگاه به راهكارها و پيش��نهادهاي ارائه شده
در آن ،ميت��وان آن را جزو يك��ي از كتابهاي كارب��ردي مهم براي
عموم فعاالن فرهنگي و مردم��ي عنوان كرد« .رس��م جهاد» ديگر
كتاب انتشارات «راه يار» است كه به تازگي تجديدچاپ شده است.
در بخش��ي از مقدمه اين كتاب كه تحقيق و تدوين آن بر عهده علي

مشايخي ،محمدرضا حسيني و محسن جعفري بوده است ،ميخوانيم:
«خودمان هم هنوز دقيق نميدانيم ،جهاد چگونه شكل گرفت ،چگونه
استمرار پيدا كرد و چگونه منحل ش��د ،جهاد چه بود و چرا ما ديگر
نميتوانيم نهادي كارآمد ،مردمي و فراگير نظير آن را در كشور ايجاد
كنيم .در عين حال متأسفانه تاكنون براي دانشگاه و حوزه مطالعه اين
نهاد يا ديگر نهادهاي برآمده از انقالب اسالمي ،مهم نشده است .اين
كتاب با اتكا به روش تجربهنگار و رجوع به خود جهادگران ،مانند ديگر
تالشهاي معدودي كه در باب مطالعه جهادسازندگي انجام شده ،به
دنبال آن است كه اين نهاد انقالبي را بازشناسد .مصاحبهكنندگان در
اين كتاب تالش كردند با كمترين دخالت و ايجاد سوگيري ،اندوخته
دانشي مهندس عظيمي را ثبت و آن را در قالب مقوالتي برآمده از خود
مصاحبه فهرستبندي و تدوين كنند ،بنابراين بسياري از مقوالت و
مفاهيم و بخشهاي كتاب ،حاصل تأمالت مهندس عظيمي است و
اساساً هدف محققان نيز اين نبوده كه با قرار دادن محتواي مصاحبهها
در قالب دانش مديريت موجود ،همان را بازتوليد كنند».

