
     افشين عليار 
»يادگار جنوب« فيلم شلوغي است، قصه گويي مي كند 
اما زبانش الكن و روايتش آش��فته اس��ت. اين تعاريف 
درباره فيلم قبلي پدرام پور اميري و حس��ين دوماري 
يعني جاندار هم صدق مي كند. حتي مي شود گفت كه 
فيلمنامه سريال ياغي را هم با اين مختصات نوشته اند، 
ش��لوغي زياد در روايت كه اساساً در گنجايش درامش 
نيست، اما شگرد نوشتاري و البته غلط دو فيلمنامه نويس 
و كارگردان است. انگار اين ش��لوغي ها مي خواهد كه 
حفره ها پيدا نشوند؛ حفره هايي كه باعث شده »يادگار 
جن��وب« ف��ارغ از منطق رواي��ي مقدم��ه بلند بااليي 
داشته باشد؛ اطالعات قطره چكاني كه قرار بوده باعث 

جذابيت و هيجاني شدن فيلم شود، اما نشده است.
 با يك مقدمه س��روكار داريم كه نمي تواند مخاطب را 
همراه كند. به رغ��م اينكه اين مقدمه ق��رار بوده باعث 
شناخت جهان فيلم و معرفي شخصيت ها باشد و عنصر 
تعليق باعث ش��ود ركب هايي كه ش��خصيت ها به هم 
مي زنند يك شوك براي مخاطب باشد كه البته نيست 
يعني پتانس��يل جذابيت را ندارد، چراكه س��وژه فداي 
انتظارات بيش از حد كارگردانان فيلم شده است. انگار يك 
دوپارگي رخ داده و قصه جان تعريف كردن ندارد. بيشتر 
از اينكه قصه بخواهد تعريف شود، در روايت غير خطي اش 
پنهان شده و اين روايت غير خطي روند درام و شكل گيري 

شخصيت ها و جهان فيلم را مغشوش كرده است. به همين 
جهت نه جهان فيلم قابل درك است و نه اطالعاتي كه به 

صورت قطره اي داده مي شود هيجان انگيز. 
آنچه باعث ضعف شده است ذوق زدگي كارگردانان در 
طرح اس��ت؛ يعني فرآيند اجرايي كه اينجا معني فرم 
را نمي ده��د،  فيلمنامه را مخدوش ك��رده تا همه چيز 
در سطح متوقف بماند. اين نه تنها  فهميدن موضوع را 
براي مخاطب سخت كرده بلكه چگونه گفتن را هم براي 
سازندگانش پيچيده كرده است، با اينكه اگر فيلمنامه با 
انسجام بيشتر و روايت خطي جلو مي رفت، اين احتمال 

وجود داشت كه سر و شكل فيلم بهتر باشد، اما حاال نه 
وحيد و نه رعنا قابل درك نيس��تند. حتي عشق وحيد 
به شيدا هم يك ش��وخي به نظر مي رسد، چراكه شيدا 
مجهول ترين شخصيت اثر است و تعريف هايي كه از او 
مي شود كافي نيست، حتي پيدا كردن رعنا توسط وحيد 
هم بي منطق به نظر مي رسد و اين همان مقدمه اي است 
كه تمركز بيش��تري براي آن صورت گرفته اما نه كافي 
است و نه متقاعد كننده، غيرخطي بودن روايت سبب شده 
تا فيلم با هيجان بيشتري شكل بگيرد، اما پيدا شدن آن 
باجگير فق��ط مي تواند وقت فيلم را تلف كند و اساس��اً 

وجود شخصيت صالح به هيچ وجه قابل درك نيست. در 
اينكه مي خواهد به وحيد ركب بزند و در آخر چه راحت 
خودش را مي كشد اصالً چه اتفاقي رخ مي دهد ؟ ما با اثري 
هيجان زده طرف هستيم كه آنقدر ريتم آن تند است كه 
هيچ چيز قابل درك نيس��ت. يعني دو فيلمساز اجازه 

نمي دهند مخاطب به فيلم و نوع روايتش فكر كند. 
همه چيز آن قدر سريع و بي قاعده جلو مي رود كه انگار با 
اثري مواجهيم كه فقط تزيين قشنگي دارد، اما محتواي 
آن به شدت عقيم اس��ت و نمي تواند طوري قصه بگويد 
كه مخاطب با آن همذات پنداری كند. در چنين شرايطي 
قطعاً مخاطب فيلم را پس مي زند، چراكه براي او چگونه 
روايت شدن مهم است.  اينكه بخواهيم از تمهيدات مدرن 
در فيلمنامه استفاده كنيم، اما قدرت اجرايي اش را نداشته 
باشيم ارزش��ي براي فيلم به ارمغان نمي آورد، بازي ها به 
شدت سطحي است و اين به دليل آشفتگي شديد فيلمنامه 
است، اينكه چرا بايد صابر ابر گريم سنگيني داشته باشد تا 
آن نقش كوتاه را بازي كند، مشخص نيست، فيلمبرداري و 
قاب ها از ويژگي مثبت فيلم است، اما »يادگار جنوب« با اين 
ساختار فيلم سختي به نظر مي رسد با اين حال نمي تواند 

براي سازندگانش قدمي رو به جلو محسوب شود.
 قطعاً فيل��م مخاطب مح��دود خ��ودش را دارد، ولي 
مي توانست با فيلمنامه منس��جم تر و پرداخت ساده تر 

مخاطب بيشتري را جذب كند. 

 بيش از 83 هزار نفر به تماشاي 
آثار فجر 41 نشستند

اولي�ن آم�ار رس�مي ف�روش بلي�ت س�ينماهاي مردمي 
چه�ل و يكمي�ن جش�نواره فيل�م فج�ر منتش�ر ش�د. 
محمدرضا فرجي، مدير امور سينماهاي مردمي جشنواره بين المللي 
فيلم فجر اولين آمار رسمي فروش بليت سينماهاي مردمي اين دوره از 
جشنواره را اعالم كرد.  بر اساس اعالم مدير امور سينماهاي جشنواره 
فجر 41 در چهار روز اول جشنواره بيش از 83 هزار نفر در سينماهاي 
مردمي به تماشاي فيلم هاي اين دوره از جشنواره نشستند كه در اين 
ميان سينماهاي كوروش، زندگي، فرهنگ، آزادي و پرديس سينما شهر 
قرچك بيشترين ميزان استقبال مردمي را داشتند. فرجی در ادامه افزود: 
پرديس هاي تازه تأسيس پرند مال و قرچك با توجه به سال اول تأسيس 

و افتتاح همزمان با جشنواره فيلم فجر، استقبال دور از انتظار داشتند.
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بچه زرنگ پرچم پويانمايي ايراني را در فجر باال برد
 استفاده مناسب از موسيقي و ترانه هاي كودكانه كه كمتر در  آثار ايراني به آن توجه شده بود 

از نقاط قوت بچه زرنگ به شمار مي آيد

    محمدصادق عابديني
انيميشن س��ينمايي »بچه زرنگ«، در سينماي اهالي رسانه 
چهل و يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر به نمايش درآمد تا 
امسال صنعت پويانمايي ايران از رقابت جشنواره فجر باز نماند. 
با وجود آنكه توليدات انيميشن در س��ينماي ايران در طول 
سال به تعدادي نيس��ت كه براي آنها رقابتي جداگانه در نظر 
گرفت، اما در سال هاي اخير كيفيت توليدات آنقدر پيشرفت 
كرده است كه جش��نواره فيلم فجر را مجاب كند تا در بخش 
سوداي سيمرغ، سهمي براي انيميشن در نظر بگيرند. »بچه 
زرنگ«، محصول كانون پرورش فكري و گروه هنر پويا است 
كه به تهيه كنندگي حامد جعفري و با كارگرداني مش��ترك 
بهنود نكويي، محمدجواد جنتي و ه��ادي محمديان، توليد 
شده و در چهل و يكمين جش��نواره فيلم فجر رونمايي شد. 
جعفري و محمديان، در سال هاي گذش��ته نيز در جشنواره 
فيلم فجر حضور داشته اند و همكاري مشترك آنها باعث خلق 
آثاري چون »شاهزاده روم« و »فيلشاه« شده است؛ آثاري كه 
در دوره خود به عنوان خط شكنان توليد صنعتي انيميشن به 
شمار مي رفتند و باعث شدند ديگر انيماتورهاي ايراني نيز به 
فكر توليد آثار بلند سينمايي بيفتند. در توليد »بچه زرنگ« 
نام بهنود نكويي نيز ديده مي شود. نامي آشنا در بين اهالي هنر 
پويانمايي  كه با اثر »استريپي« در بين دوستداران انيميشن 
شناخته مي شود. انيميشن كوتاه استريپي كه به كارگرداني 
برادران نكويي توليد شده اس��ت، يكي از مع��دود آثار ايراني 
است كه توانسته در جمع انيميشن هاي پذيرفته شده اسكار 
حاضر ش��ود. كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان كه 
از جمله اولين مراكز توليد انيميش��ن در ايران است، پس از 
مدت ها دوري از ساخت اثر بلند سينمايي، امسال بچه زرنگ 
را به جشنواره فيلم فجر آورده است. كانون در چهل و نهمين 
جش��نواره فيلم فجر با »يدو« توانس��ت عنوان بهترين فيلم 
جشنواره را به دست آورد. كانون در سال هاي نه چندان دور با 
فيلم هايي مثل »بچه هاي آسمان«پرچمدار سينماي كودك 
در جشنواره فجر بوده است و پس از مدت ها دوري، در سال هاي 

اخير فعاليت خود را در عرصه سينما رونقي تازه داده است. 
انيميشن سينمايي »بچه زرنگ«، در شرايطي به عنوان تنها 
فيلم پويانمايي در فجر چهل و يكم حضور دارد كه تا آخرين 
روز احتمال اينكه يك اثر ديگر به نام »ببعي« در اين جشنواره 
حاضر باشد و امكان رقابت بين آثار انيميشن به وجود آيد، بود، 
ولي با كناره گيري ببعي، »بچه زرنگ« پرچمدار انيميش��ن 

ايراني در جش��نواره فيلم فجر ش��د. در خالصه داستان اين 
انيميشن آمده است: »محسن پس��ربچه اي است كه عاشق 
ابرقهرمان هاي فيلم هاست و هميشه تالش مي كند با وسايل 
ابرقهرماني اش به هر كس و هر چيزي كمك كند، اما در يك 
اتفاق نادر، محسن با حيواني مواجه مي شود كه از گونه حيوانات 
منقرض شده ايران است. محسن تصميم مي گيرد به آن حيوان 
هم كمك كند و او را به زادگاهش بازگرداند، اما س��فر به دل 
جنگل، نبرد با شكارچيان و رويارويي با حيوانات منقرض شده 

ديگر، شروع يك ماجراي پيچيده براي محسن است.«
كار به خوبي به دنياي كودكانه و عالقه گروه سني كودك به 
تقليد از قهرمانان و الگوبرداري از آنها پرداخته است. استفاده 
مناس��ب از موس��يقي و ترانه هاي كودكانه كه كمتر در آثار 
ايراني به آن توجه شده بود از نقاط قوت بچه زرنگ به شمار 
مي آيد. فيلمساز مانند دو اثر قبلي كه به فجر آورده بود، در كنار 
دنياي فانتزي كودكانه، نگاه جدي به موضوع باورهاي ديني 
داشته و به نوعي تربيت ديني از طريق آموزش غير مستقيم 
را مد نظر قرار داده است. جنتي در نشس��ت رسانه اي »بچه 
زرنگ« در سينماي اهالي رسانه  اذعان مي كند: »پايان بندي 
مرتبط با امام رضا )ع( در انيميشن هم امضاي ماست. اثري 
بدون ايدئولوژي وجود ندارد و ممكن است برخي مخاطبان 
ايدئولوژي ما را نپسندند. در هر صورت ما در كارمان ايدئولوژي 
داشتيم و آن را نشان داديم. « اما نكته اي كه بايد در بچه زرنگ 
به آن توجه كرد، وزن پايين تر فيلمنامه در مقابل مباحث فني 
كار است. گويا فيلمساز تالش كرده تا جاي ممكن توان خود 
را بر ارتقاي كيفيت فن��ي و مباحث صرف انيماتوري بگذارد 
تا اينكه روي فيلمنامه متمركز باش��د. به رغم اينكه مي شود 
حدس زد داوران جشنواره به تك اثر انيميشن در داوري ها 
توجهي نداشته باشند، اما اين اثر براي گيشه توليد شده و قطعاً 

در اكران عمومي مي تواند فروش خوبي داشته باشد.

     فجر41
مجله جديد علوم انسانی از راه رسيد

شماره نخست »فكرآورد« منتشر شد
نگاهي به فيلم »يادگار جنوب«

درامي كه گنجايش اين همه شلوغي را ندارد 
نخستين ش�ماره ماهنامه علوم انسانی گام 
دوم انقاب اس�امی ب�ه زيور طبع  آراس�ته 
شد و در دس�ترس عاقه مندان قرار گرفت. 
مجل��ه »فك��رآورد« ب��ر آن اس��ت در فضای 
علوم انسانی كش��ور پژواك صدای خبرگان و 
خردورزانی باشد كه رهاورد انديشه هايشان به 

بالندگی و آبادانی جامعه ايران بينجامد. 
در بخشی از مرامنامه ابتدايی اين مجله چنين 
آمده است: »نه تفسير جهان و نه تغيير جهان، 
بلكه اين هر دو با هم. معنا می تواند تغيير بيافريند 

و تغيير می تواند معنا ساز باشد. جهان واقعی و جهان اجتماعی در 
آمدو شِد دائمی است. فكرآورد، هم در جست وجوی تفسير جهان 
است و هم در تكاپوی تغيير آن. به راست و چپ انديشه های مدرن 
نظر دارد، اما از هيچ يك جانبداری نمی كند. به  توس��عه گرايی و 
دموكراسی خواهی توجه دارد، اما هواخواه يكی از اين دو نيست. در 
ميانه سنت و مدرنيته به بودن در كنار سنت می بالد، اما به آن اكتفا 
نمی كند. از تأمل درباره مدرنيته، بيمناك نيست و فروغ آن چشم او 

را پر نمی كند و مسحور آن نمی شود. حتماً اسالم گراست.«
اين مجله در شماره نخست، گام اول را محكم برداشته و به سراغ 
دو تن از انديشمندان مهم ايرانی رفته و با آنان به گفت وگو نشسته 
و ديدگاه هايشان را درباره توسعه ايران جويا شده است. استاد رضا 
داوری اردكانی و آيت اهلل سيدمحمدمهدی ميرباقری دو فكر بسيار 
متفاوت درباره توسعه دارند. »فكرآورد« با حفظ ادب نقد، اين دو 
فكر را به چالش كشيده تا از رهگذر آن مخاطب از پيچيدگی مسئله 

توسعه يافتگی اطالع بيشتری يابد و اين دو متفكر 
را بيش از پيش بشناسد. طرح جلد مجله شماره 

نخست نيز به همين مهم اختصاص يافته است.
از جمله پرونده های خواندنی ش��ماره نخست، 
پرونده ترجمه مجله با عنوان »اس��طوره زدايی 
از توسعه ژاپنی« است. در اين بخش محتوای 
مجله از ذه��ن مخاط��ب ايرانی درب��اره ژاپن 
آش��نايی زدايی می كند و از چيزهايی س��خن 
می گويد ك��ه كمتر ايرانی درب��اره آن می داند. 
پديده كاروشی، خانه های بندانگشتی و جنگلی 
كه بسياری از اهالی توكيو در آن به زندگی خود پايان می دهند 

از سوژه های مهم اين پرونده خواندنی است.
از ديگر پرونده های خواندنی اين شماره از مجله، پرونده ای درباره 
برنامه توسعه هفتم است. عنوان اين پرونده »برای ايران فردا« 
است. از جمله موضوعات مهم طرح شده در اين پرونده انتقادی 
اساسی از شيوه برنامه نويسی ايرانی است كه می توان نام آن را 

برنامه نويسی به سياق قطارهای هندی نام نهاد.
صاحب امتياز ماهنامه فكرآورد، ش��ركت پيام آوران نش��ر روز 
اس��ت كه بيش از دو دهه در حوزه مطبوعات��ی فعاليت دارد و 
مديرمسئول اين نشريه »محمدجواد اخوان« است و سردبيری 

آن را »جعفر حسنخانی« برعهده دارد.
توزيع اين مجله به شكل ارسال پستی، فروش نسخه الكترونيك 
و فروش در كتابفروشی های معتبر خواهد بود. برای تهيه مجله 

می توانيد با شماره تلفن 3 - 88498462 تماس بگيريد.

 اقليت تحریم کننده فجر 
پس از ناکامی به کجا می روند!

 محمد خزاعی: شايد بتوان گفت درصد مخاطبان ما نسبت به سال های گذشته با آماری كه داريم 
 افزايش پيدا كرده و اين رويداد روز به روز گرم تر برگزار می شود. اين اتفاقات جزو دستاوردهای اين دوره 

از جشنواره است و اتفاقات بسيار خوبی هم در راه است

مصطفی شاه کرمی      یادداشت

   نشر

     فجر41

 ماليات از سلبریتی ها 
قانون می خواهد یا اداره کل؟

گرفتن ماليات از برخی سلبريتی ها كه با بستن قراردادهای ميلياردی 
قواعد نانوشته و حاكم بر فضای سينما را به هم ريخته اند حرف تازه ای 
نيست. آنها به لطف همين درآمدهای كالن و عشق و احترام مردم به 
عوالم و عوامل فرهنگ و هنر، مشهور و چهره شده اند و حاال دچار يك 
نوع نارسيسيسم شخصيتی در مواجهه با مردم و كشور شده اند. اخذ 
ماليات از سلبريتی ها كه فقط در مقام حرف و استوری گذاشتن دم 
از مردم و حقوق شان می زنند و در عالم واقع حاضر به پرداخت حقوق 
حاكميت و مردم نيستند به يكی از مطالبات چند سال اخير طيف های 
مختلف جامعه تبديل شده است. تبعيض آشكار و آزاردهنده ای كه 
هر بار مجلس و دولت از تعريف يك سازوكار دقيق و تدوين و تنقيح 
قوانين بدون حفره طفره می روند و يا از اجرای همان قوانين نيم بند و 

الكن فعلی به بهانه های مختلف شانه خالی می كنند.
داود منظور، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتی كشور 
روز گذشته در نشست خبری با بيان اينكه رشد درآمد مالياتی در سال 
آينده 54درصد خواهد بود از ايجاد يك دفتر و دس��تك جديد برای 
گرفتن ماليات از سلبريتی ها خبر داد و گفت: »سلبريتی ها مانند ساير 
مؤديان هستند و براساس ميزان درآمدی كه دارند مشمول ماليات 
می شوند. اداره كلی در تهران فقط برای ماليات سلبريتی ها راه اندازی 

شده و همه قرارداد های اين افراد را بررسی و شناسايی می كند.«
اين خبر بدان معناس��ت كه در هزاره س��وم ميالدی و شروع قرن 
پانزدهم شمسی همچنان برخی مديران كشورمان تابع تفكرات 
منجم��د در دوران قاج��ار و روزگار كاغذبازی ه��ای بی نتيجه و 
ديوان ساالری هستند. راه اندازی و ايجاد يك اداره كل برای گرفتن 
ماليات از س��لبريتی ها از آن دست اقدامات ش��اذ و محيرالعقولی 
اس��ت كه ديگر بايد در اليه های تاريخی و قصه های پدربزرگ ها 
آن را جست وجو و پيدا كرد. به قول معروف از آن دست اتفاقات و 

موضوعاتی است كه ديگر در قوطی هيچ عطاری پيدا نمی شود.
واقعيت ماجرا و مشكل اصلی در عدم تحقق اخذ ماليات از سلبريتی ها 
با آنچه معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتی كشور به دنبال 
آن است فاصله زيادی دارد. اينكه همه صنوف و افراد تحت هر عنوان 
و اطالقی مشغول فعاليت های اقتصادی هستند بايد ماليات بپردازند 
يك اصل پذيرفته شده، عقاليی و منطبق با اصول حكمرانی در همه 
كشورهای دنياس��ت. همه دولت ها برای حفظ و حراست از حقوق 
شهروندی مردم و همچنين ارائه خدمات متنوع اجتماعی، اقتصادی 
و آموزشی به آنها براساس قوانين سفت و سختی كه پشتوانه اجرايی 
و قضايی قوی هم دارند، ماليات های گوناگونی اخذ می كنند، از چين 
به اصطالح كمونيستی در شرق دنيا تا اياالت متحده امريكا منادی 

ليبرال سرمايه داری در غرب جغرافيايی. 
معاون وزير اقتصاد قطعاً می داند كه مشكل اصلی در عدم اخذ ماليات 
از سلبريتی به خاطر نداشتن اداره كل و چنين مباحثی نبوده و نيست. 
مشكل اصلی در اين مسير مالحظات بالوجه و آن دسته نگاه هايی است 

كه اين جماعت را تافته جدا بافته از كل جامعه تلقی می كند. 
تشكيل يك اداره كل مستقل برای بررسی قراردادها و گرفتن ماليات 
از سلبريتی ها از همين االن محكوم به شكست است و تنها منتفع اين 
اتفاق كارمندانی هستند كه قرار است در اين اداره كل جديداالحداث 
مستقر شوند و حقوق بگيرند! مگر تعداد كل سلبريتی ها و قراردادهايی 
كه در طول سال می بندند چقدر است كه برای گرفتن ماليات از آنها 

نيازمند ايجاد يك اداره كل مستقل باشيم؟! 
جناب رئيس س��ازمان ام��ور مالياتی گمان كرده س��لبريتی ها 
قراردادهای اصلی شان را در اختيار كارمندان او می گذارند! مگر 
تجربه فرارهای مالياتی فوتباليس��ت ها جلوی چشم ما نيست؟! 
مسلم است كه سلبريتی ها برای دور زدن ابداع معاون وزير اقتصاد 
دو نوع قرارداد تنظيم می كنند؛ يكی برای اداره كل مستقل اخذ 
ماليات از سلبريتی ها و يكی برای خودشان! مثالً اگر سلبريتی ها به 
جای پول درخواست انتقال مالكيت آپارتمان و مستغالت بكنند يا 
دالر و ارزهای خارجی بگيرند، چه كاری می توانيد بكنيد؟ ماليات 
گرفتن از سلبريتی ها قوانين محكم می خواهد و البته يك مجری 
قانون پای كار كه همي��ن قوانين را بدون تن��ازل اعمال كند، نه 

تأسيس اداره كل مستقل و اينجور چيزها.

    جواد محرمی
عده معدودی از سينماگران كه دست به تحريم 
جشنواره فجر زده اند، به طور عادی تا زمانی 
كه جمهوری اس�امی برقرار اس�ت نبايد در 
هيچ پروژه و فيلمی كه مجوز از وزارت ارشاد 
دارد، حضور داشته باش�ند. بايد ديد آيا اين 
افراد حاضرند دست از كار در سينما بكشند 
يا تحريم ك�ردن آنها صرفاً جنب�ه ای از روی 
تعارف با ديگران يا تحفظ های مقطعی دارد و 
احيانًا فكر می كنند حافظه بلندمدت جامعه 
آنقدر خ�وب كار نمی كند تا اگ�ر در پروژه ای 
ديده ش�دند حيثيت ش�ان زير س�ؤال برود. 
در ميان تحريم كننده های جش��نواره فيلم فجر 
افرادی مثل مانی حقيقی به چشم می خورند كه 
خيلی صاف و پوس��ت كنده ويدئو بيرون دادند و 
عنوان كردند ديگر قرار نيس��ت ب��رای جمهوری 
اسالمی خوش رقصی كنند!)يعنی فيلم ساختن 
خود را نوعی خدمت به حاكميت تلقی كرده اند( 
اين افراد برای بازگش��ت دوباره به عرصه فعاليت 
هنری قاعدتاً به چند سال بيشتر نسبت به افرادی 
نياز دارند كه صرفاً يك استوری گذاشته يا رسماً 
اعالم نكرده اند كه چيزی را تحريم می كنند. اينكه 
خيال برخی از س��ينماگران برای آينده فعاليت 
هنری خود در داخل كشور تا حدودی راحت است 
از چه چيزی ناشی می ش��ود هم می تواند سؤال 
خوبی باشد. آيا غير از اين است كه نگاهی به گذشته 
دارند و سابقه رفتارهای خود و انعطاف مسئوالن را 
مرور می كنند و نفس راحتی می كش��ند؟! با اين 
حال بايد منتظر ماند و ديد كه تحريم كننده های 
جش��نواره فجر كه انگشت ش��مار هم هستند و 
كاری هم از پيش نبردند پس از چه مدت خود را 
به فراموش��ی می زنند و سروكله  شان برای كار در 
سينما پيدا می ش��ود. هرچند ظاهراً همين حاال 
تعدادی از تحريم كننده ها در حال فعاليت رسمی 
در بخش نمايش خانگی هستند! طبيعی است كه 
فعاليت سينمايی در ايران بدون مجوزهای رسمی 
از دستگاه های حاكميتی امكان ندارد و دوستان 
تحريم كننده يا بايد به سبك و سياق دور از ذهن 
افرادی چ��ون جعفر پناه��ی در توليد زيرزمينی 
و يواش��كی آثاری چون تاكس��ی عمل كنند كه 

نمی تواند جنبه ای عملی داشته باشد يا برای ادامه 
فعاليت رحل اقامت به خارج از كشور ببندند كه اين 
هم باز مسئله ای نيست كه كانديدای زيادی در بين 
سينماگران داشته باشد، چه اينكه معدود افرادی 
مانند گلش��يفته فراهانی و حميد فرخ نژاد هم در 
قالب يك پروژه كاماًل سياسی و امنيتی از كشور 

خارج شدند، نه يك تصميم عادی و طبيعی. 
    روايت خزاعی از شكست پروژه تحريم 

در اين ارتباط رئيس سازمان سينمايی در واكنش 
به فضاسازی های برخی عليه جشنواره فيلم فجر و 
حضور هنرمندان به اين نكته اشاره كرده است كه 
پيش بينی های عده ای معدود اشتباه از آب درآمد 

و پروژه تحريم شكست خورد. 
 محمد  خزاعی كه در چهارمين روز از جش��نواره 
فيلم فجر از خانه رسانه پرديس ملت بازديد كرد 
در يك گفت وگو درباره تالش رسانه های معاند و 
فضاسازی هايی برای به حاشيه راندن جشنواره  
فيلم فجر به اين نكته اشاره كرد: جشنواره امسال 
جشنواره سختی بود،  اما بحمداهلل خيلی باشكوه 

برگزار می شود.
به گفته وی، برنامه ريزی بس��يار خوب مجتبی 
امينی به عنوان دبير جشنواره و دوستانش و البته 
همراهی خانواده سينما، اهالی رسانه و مردم، همه 
اينها در كنار هم باعث ش��د اتفاق خوبی بيفتد و 
تمام پيش بينی هايی كه اندكی از بدخواهان انجام 

دادند با اين فضا شكسته شد.
رئيس سازمان سينمايی عنوان كرد: اين جشنواره 
باشكوه، نه در پرديس ملت، بلكه در سينماهای 
سراسر كشور مخصوصاً تهران در حال برگزاری 
است. درصد مخاطبين ما نس��بت به سال های 

گذش��ته با آماری كه داريم افزايش پيدا كرده و 
روز به روز گرم تر برگزار می شود؛ اين اتفاقات جزو 
دستاوردهای اين دوره از جشنواره است و اتفاقات 

بسيار خوبی هم در راه است.
خزاعی همچنين به عدم حضور برخی از هنرمندان 
خصوصاً برگزاری نشس��ت بدون حضور كارگردان، 
واكنش نش��ان داد و گفت: همان طور كه گفته شد 
طرف حساب جشنواره تهيه كننده است و همواره از او 
خواسته می شود كه اسامی عوامل فيلم را برای حضور 
در نشست خبری اعالم كند برای همين اين موضوع 
كامالً در اختيار تهيه كننده است و در صورتی كه برخی 
از عوامل به  هر دليلی مانند بيماری يا سفر نتوانند در 
نشست خبری حضور پيدا كنند، او برای پاسخگويی 
به سؤاالت و كنترل فضای رسانه ای فيلمش در جلسه 

پرسش و پاسخ خبرنگاران حاضر می شود.
    تحريم كنندگان قاعده بازی را رعايت می كنند؟

در اين ارتباط مديركل نظارت بر عرضه و نمايش 
سازمان س��ينمايی نيز با طرح اين سؤال كه آيا 
تحريم كنندگان جش��نواره فجر، قاع��ده بازی 
را رعايت می كنند، نس��بت به تحريم كنندگان 

جشنواره واكنش نشان داد.
روح اهلل سهرابی طی يادداشتی در خصوص تحريم 
چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر نوشت: تحريم 
يعنی مبارزه نرم! گويا تعدادی اندك از سينماگران 
فرصت جشنواره را مغتنم شمرده و با بهره جويی از آن 
وارد ژست تحريم و به عبارت بهتر، مبارزه نرم شده اند! 
اين رويكرد چنانچه انتخاب از روی اختيار باشد به 
خودی خود بالاشكال است، اما ناگزير مالحظات و 
قواعد بعدی را به دنبال خواهد داش��ت. اصلی ترين 
مالحظه و قاعده اين تحريم و مبارزه آن است، مادامی 
كه جمهوری اس��المی برقرار و چراغ س��ينمايش 
روشن است و جشنواره فيلم فجر در دايره فرهنگی 
و هنری اش برگزار می شود، نه بايد فيلمی بسازند يا 

بازی كنند و نه در جشنواره ای شركت كنند. 
وی در ادامه عنوان كرده كه يكی از بارزترين وجوه 
رس��انه های فراگير امروز، تاريخ نگاری آنهاست. 
رس��انه ها ثبت و ضبط می كنند و برای مردم به 
يادگار می گذارند. انگشت ش��مار اسم هايی كه 
به عنوان تحريم كنندگان س��ينما و جش��نواره 
فيلم فج��ر اعالم موض��ع كردند به ياد داش��ته 
باش��ند كه نامش��ان در حافظه جمعی و فردی 
مردم اين سرزمين حك خواهد شد تا گذر زمان 
سنگ محكی باشد برای سنجش عيار ادعايشان. 
به گفته سهرابی چنين مبارزانی چنانچه به راهی كه 
در پيش گرفته اند معتقد و به عهد خود پايبند باشند، 
الجرم بايد بر سر اين تصميم باقی بمانند و مادامی 
كه نظام جمهوری اس��المی برقرار است از هرگونه 
حضور در شئون مختلف سينمای ايران اعم از پشت 
دوربين، جلوی دوربين، پس توليد و غيره خودداری 
كنند. مردم منتظر روزها، ماه ها و سال های پيش رو 

هستند تا اين ادعای بزرگ را راستی آزمايی كنند! 
به رغم اينكه تحريم چهل و يكمين جشنواره فيلم 
فجر شكست سختی خورد، اما از اين پس همه 
ما نظاره گر رفتار آنانی هس��تيم كه بر طبل اين 

مبارزه كوبيدند !

باید منتظر مان��د و دید که 
تحریم کننده های جشنواره 
فجر پس از چ��ه مدت خود 
را به فراموش��ی می زنند و 
سروکله  ش��ان ب��رای کار 
در س��ینما پی��دا می ش��ود

امام حس�ين عليه الس�ام 
فرمودند:

رستگار نمی شوند مردمی كه 

خشن�ودی مخلوق را در مقابل 

غضب خالق خريدند.
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