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امام حسن عسکری عليه السالم:

از جمل�ه بالهای كمرش�کن، 
آن همس�ايه ای است كه چون 
نيکی بيند، نهانش دارد و چون 

بدی بيند، آن را فاش كند.

گزيده تحف العقول، ص٨٦

قتل خانه های تاريخی به دست مالکان
   مريم اطيابی

طی دو دهه بيش از ٦۰ خانه تاريخ�ی به داليل مختلف 
و در بيش�تر مواقع با ش�کايت مالک خصوص�ی و رأی 
ديوان عدالت اداری از فهرس�ت آثار ثب�ت ملی خارج 
ش�ده و اين خانه ها يکی پ�س از ديگری به سرنوش�ت 
ش�وم  فروش و تخريب و دخل و تصرف  دچار شده اند.

در این سالیان میراث فرهنگی نتوانسته از مالکان بناهای تاریخی 
حمایت كند، در نتیجه گاهی س��ود اقتص��ادی زمین و گاهی 
هزینه های سنگین نگهداری از خانه های تاریخی، مالکان را ناگزیر 
به شکایت از وزارتخانه میراث فرهنگی و تالش برای خروج از ثبت 
كرده است.  به عبارتی  بر كسی پوشیده نیست كه ثبت ملی ابنیه  
تاریخی و اعمال محدودیت بر دستکاری غیركارشناسی در آنها، 
تنها راه نگهداشت و حفاظت از این بناهاست.  از طرفی در نگاه 
عمومی و همگانی به بناهای تاریخی به عنوان نمونه های شاخص 
از هنر و معماری مناطق مختلف نگریسته می شود. نهاد میراث 
فرهنگی نه تنها موظف است با ثبت ملی شرایط بازدید را برای 
مردم فراهم كند، بلکه باید نهایت تالش خود را جهت حفاظت 
از آنها برای آیندگان مصروف دارد. این در حالی است كه اغلب 
این خانه های سنتی ثبت ملی شده یا مستعد ثبت ملی شدن 
در استان های مختلف كش��ور، تحت اختیار مالکان خصوصی  
هستند. اسماعیل آقاجانی، باستان شناس در گفت وگو با »جوان« 
می گوید: از آنجایی كه در شرایط كنونی میراث فرهنگی از توان 
الزم برای خرید این خانه ها یا ایجاد رضایت در مالکین این نوع از 
بناها برخوردار نیست، این موضوع باعث به وجود آمدن دو مشکل 
اساسی شده است. او  مسئله تعارض مالکان این خانه ها با میراث 
فرهنگی را یکی از این مشکالت می داند و می افزاید: در این مورد 
ما در غالب موارد مشاهده می كنیم كه مالکان، ثبت ملی شدن 
ملک تحت اختیارشان را از دست دادن سرمایه  خانوادگی عنوان 
می كنند. آنها می گویند با ثبت ملی شدن نه تنها اختیار واگذاری 
ملک به ارث رسیده  از ما سلب می شود، بلکه با توجه به قوانین 
اعمال شده بر بنا پس از ثبت ملی شدن، هرگونه بازسازی و مرمت 
از جانب ما در جهت اسکان خانواده هایمان نیز محدود می شود 
كه همین موضوع بعد از مدتی باعث بالاستفاده شدن ملک مان 
شده و بنا اهمیت اقتصادی اش را از دست می دهد.  آقاجانی تأكید 
می كند: این تصور شکل گرفته در ذهنیت مالکان بناهای تاریخی 
سبب می شود تمایلی به ثبت نشان ندهند و پس از ثبت ملی با 
احساسی مبنی بر فریب خوردگی تن به  همکاری با ارگان های 
مربوطه نداده و در خصوص برنامه های مرمتی این بناها از طرف 
میراث فرهنگی كارشکنی كنند. همچنین مشاهده شده است، 
اغلب این  خانه های شاخص سنتی، عالوه بر مشکلی كه عنوان 
شد درگیر مش��کالت ورثه ای هم هس��تند. او مشکل بعدی را 

دلسردی دغدغه مندان و كارشناس��ان ثبت در خصوص ثبت 
بناهای شاخص و مستعد ثبت ملی  می داند و توضیح می دهد: از 
آنجایی كه دغدغه مندان و كارشناسان عالقه مند به ثبت این بناها 
در جریان تعارض ادارات میراث با مالکان قرار می گیرند، انگیره  
خود را برای ثبت این آثار از دست می دهند، چراكه با مشاهده  
نارضایتی مالکان و تبعات ثبت ملی برای آنها از منظر نوع دوستی 
نتیجه می گیرند كه ثبت ملی ابنیه  تاریخی با شرایط كنونی نه تنها 
كمکی به دوام و ماندگاری بناهای تاریخی نکرده،  بلکه مشکالتی 
را هم برای مالکین به  همراه داشته است. آقاجانی می گوید: از 
طرفی آنها درمی یابند كه مقوله  میراثی نگاه كردن به این خانه ها 
مورد تردید مالکانشان قرار گرفته است. بنابراین انگیزه  خود را 
برای ثبت این بناهای شاخص از دست می دهند.« اما با توجه 
به این مشکالت راهکار چیس��ت، این باستان شناس پیشنهاد 
می دهد كه در شرایط فعلی با توجه به  مشکالت موجود، راه حل 
اصلی خرید این خانه های تاریخی توسط نهاد میراث فرهنگی 
به  نظر می رسد. این درحالی  است كه با وجود فراوانی خانه های 
ثبت ملی شده و همین طور بودجه محدود میراث فرهنگی این 
امر ناممکن است. به  نظر می ر سد باید مسئوالن میراث فرهنگی 
در ابتدا در این خصوص نشس��ت های تخصصی برگزار كنند و 
جهت ارائه راهکار در خصوص مشکل مطرح شده با متخصصان 
این حوزه ها كه مشکالت مربوط به این بناها را درك كرده اند، 
گفت وگو كنند. ارزیابی نتایج جلسات شکل گرفته از نظر این  
باستان شناس باید منتج به ارائه تسهیالتی اقتصادی برای مالکین 
جهت بهره برداری از ملک شان شود تا شرایط توسعه  پایدار كه 
از اهداف مهم میراث فرهنگی است، تحقق یابد. آقاجانی تأكید 
می كند: در واقع باید گفت، راهکارهای ارائه شده باید به  نحوی 
باشد كه هم متضمن حفاظت و پاسداشت این بناها باشد و هم 
منافع مالکان بناها را به عنوان ذی نفعان بناهای تاریخی در نظر 
بگیرد. حال با  توجه به این نکات به  نظر می رس��د كارشناسان 
پرونده های ثبت ملی و كارشناسان رس��می نهاد دادگستری 
در ارائه  پیشنهادات و راهکارها در خصوص مبحث مورد اشاره 

می توانند نقش مؤثری ایفا كنند.

   تئاتر

ترجمه خاطرات رئيس ستاد سابق مشترک ارتش عراق منتشر شد

روايت رازهايي از جنگ تحميلي در كتاب »جنگ جنگ تا نابودی«
سعيد قطبي زاده در پاتوق فيلم كوتاه مطرح كرد

سينماي كوتاه به پول و كليشه مبتال نشده است
س�ينماي كوت�اه هن�وز ب�ه ماهي�ت س�ينمايي خ�ود 
نزدي�ک اس�ت و ش�ايد يک�ي از اصلي ترين دالي�ل آن، 
آلوده نش�دن به كليش�ه ها و پول مح�وري در آن اس�ت. 
سعید قطبي زاده منتقد و فیلمنامه نویس س��ینما با بیان این 
مطلب در دوازدهمین جلس��ه فصل هفتم پاتوق فیلم كوتاه، 
جهان بیني فیلم سازان فیلم كوتاه و رابطه آنها با سینماي بلند 
را بررسي كرد.  قطبي زاده در ابتداي صحبت هاي خود با اشاره 
به بخشي از تاریخ شفاهي سینماي جهان و بیان این نکته كه 
سینماي كوتاه به نحوي پشتوانه س��ینماي بلند است، عنوان 
كرد: به شهادت تمام تحوالت تاریخ سینماي جهان، به صورت 
عمده فیلمسازان بزرگ سینماي ایران و جهان، عقبه پررنگي در 
سینماي فیلم كوتاه داشته اند؛ البته این به معناي این نیست كه 
فیلم كوتاه صرفاً پشتوانه فیلم بلند است، بلکه فیلم كوتاه هویت 
كاماًل مستقلي در س��ینما دارد كه ظرفیت بسیار باالي آن در 
سینماي بلند هم قابل استفاده است.  وي ادامه داد: فیلم كوتاه 
براي من مانند داستان كوتاه است، به عنوان مثال آنتوان چخوف 
به غیر از فیلمنامه صرفاً داستان كوتاه مي نوشت و هیچ گاه اقدام 
به نوشتن رمان نکرد؛ منظور این است كه یک فیلمساز مي تواند 
تا همیشه فیلم كوتاه بسازد و هیچ الزامي وجود ندارد كه فیلم 

كوتاه خاكریزي براي ورود به سینماي بلند باشد. 
این منتقد سینما با بیان وضعیت سینماي بلند حال حاضر ایران 
و اینکه این سینما تا چه اندازه به پول و البته بازیگراني كه به جز 
چهره خوب، استعدادي در بازیگري ندارد، وابسته است، گفت: 
من متنفر هستم از س��ینمایي كه همه چیز آن به پول وابسته 

است تا روند تولید آن طي شود؛ سینمایي كه در آن براي فروش، 
بازیگران خوش چهره و بي استعدادي به كار گرفته مي شود و به 
شدت در فیلمنامه و تولید درگیر سانسورهاي غیراصولي است 
و هیچ رنگ و بویي از ماهیت اصلي س��ینما به خود ندارد، ولي 
سینماي كوتاه هنوز به ماهیت سینمایي خود نزدیک است و 
شاید یکي از اصلي ترین دالیل آن، آلوده نشدن به كلیشه ها و 
پول محوري در آن است.  وي با اشاره به فیلم كوتاه »بشقاب« 
كه در ژانر كمدي تولید شده است، گفت: زماني كه من بین چهار 
فیلم اكران شده در این جلسه از پاتوق فیلم كوتاه، »بشقاب« را 
تماشا مي كردم، متوجه شدم كه این فیلم از نوآوري هایي بهره 
برده است كه سینماي بلند از آن محروم است. استفاده از یک 
پیرزن به عنوان بازیگر نقش اول، پرداختن به ماهواره، استفاده 
درست از نور و رنگ، مؤلفه هاي مثبت این فیلم بود كه امیدوار 
هستم در آثار دیگر این فیلمساز هم این خالقیت دیده شود و 

دچار خودسانسوري و سانسور اثر نشود.

   سيدمرتضي ذاكر
كتاب »جنگ جنگ تا نابودی« ش�امل خاطرات ارتش�بد نزار 
الخزرجی، فرمانده سپاه اول و رئيس ستاد مشترک ارتش عراق در 
زمان جنگ با ايران با ترجمه فاطمه تشکری جهرمی منتشر شد.

به گزارش جوان، كتاب »جنگ جنگ تا نابودی«، خاطرات ارتشبد 
نزار الخزرجی، فرمانده سپاه اول و رئیس ستاد مشترك ارتش عراق 
در زمان جنگ با ایران به  تازگی با ترجمه فاطمه تشکری جهرمی 
توسط انتشارات شهید كاظمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این  كتاب دومین  عنوان از مجموعه »جمهوری وحشت« است كه 
این  ناشر در آن كتاب های نویس��ندگان عرب و غیرعرب را درباره 
عراق زمان صدام و دوران دفاع مقدس ایران منتشر می كند.  مدیران 
انتشارات ش��هید كاظمی می گویند هدف از انتشار این  مجموعه، 
شناخت حکومت صدام از ابعاد مختلف اس��ت، از همین رو در این 
كتاب ها ش��ناخت جنبه های مختلف سیاس��ت داخلی، سیاست 
خارجی، امنیت، فرهنگ و اقتصاد این رژیم )در كل دوران 35 ساله 

حکومت بعثی از ۱347 تا ۱38۲ كه ۲4 سال آن تحت حاكمیت 
مستقیم صدام قرار داشت(، مدنظر اس��ت و اگر به موضوع جنگ 
پرداخته ش��ود، »یکی« از قضایای این رژیم مخ��وف خواهد بود. 
»جنگ جنگ تا نابودی« كه پرده از برخی اسرار جنگ ایران و عراق 
برمی دارد، دربرگیرنده مصاحبه های غسان شربل، روزنامه نگار عرب 
با نزار الخزرجی است كه سال ۲۰۰۲ در روزنامه الحیات منتشر شد. 
نزار الخزرجی راوی، این  كتاب س��ال ۱938 ]۱3۱7 شمسی[، در 
شهر بعقوبه در استان دیاله عراق در یک خانواده اهل سنت به دنیا 
آمد. وی تحصیالت نظامی خود را در دانشگاه علوم نظامی »سنت 
هرست« انگلستان به پایان رساند. در همان ماه های ابتدای جنگ 
تحمیلی برای همکاری با ارتش به بغداد فراخوانده شد و نقش مهمی 
را به عهده گرفت. وی به عضویت »كمیته نظارت بر جنگ« درآمد و 
پس از چندی رئیس این كمیته شد. تهیه طرح ها، نقشه های جنگی 
و مانورهای نظامی و تهیه گزارش از وضعیت لشکرها همه زیر نظر 
او انجام می گرفت. در سال ۱987 ]۱366[، الخزرجی به فرماندهی 
سپاه اول ارتش عراق منصوب ش��د. در این زمان تعداد افرادی كه 
تحت امر او كار می كردند به یک میلیون نفر می رسید. پیش از پایان 
جنگ تحمیل��ی در تاریخ اول مارس ۱988 ]۱۱ اس��فند ۱366[ 
وی از طرف صدام طی حکمی به عنوان رئیس س��تاد مش��ترك 
ارتش منصوب و دو س��ال بعد یعنی در تاریخ ۱9 سپتامبر ۱99۰ 
]۲8 شهریور ۱369[ مشاور نظامی صدام شد. خزرجی در مارس 
۱996 ابتدا از استان موصل به كردستان رفت و از آنجا با یک فروند 
هواپیمای امریکایی به اردن گریخت. ای��ن  كتاب با ۱6۰ صفحه، 

شمارگان هزار نسخه و قیمت 5۰ هزار تومان منتشر شده است.

شفافيت در سينما از شعار تا عمل
محمد خزاعي: اسامي هنرمنداني كه احتماالً دچار ممنوع الکاري مي شوند هفته آينده اعالم خواهد شد و وضعيت 

سينماگراني كه در ماجراي بيانيه مربوط به خوزستان و حاشيه هاي جشنواره كن دچار مشکل شدند، مشخص مي شود

مصطفي محمدي     دیده بان

    سینما

     میراث

 استاد ارژنگ نژاد 
پيشكسوت مجسمه ساز درگذشت

 ميرحسن ارژنگ نژاد، هنرمند پيشکسوت مجسمه سازي 
در سن ۱۰۱ سالگي درگذشت. 

روز گذشته استاد میرحس��ن ارژنگ نژاد كه از چندي پیش در 
پي ابتال به كرونا در بیمارستان بستري بود در سن ۱۰۱ سالگي 
درگذشت.  سید عباس عظیمي، مدیر عامل مؤسسه هنرمندان 
پیشکس��وت در پیامي فقدان این عضو مؤسس��ه و میراث دار 
فرهنگ و هنر ایراني اس��المي را كه با رفتنش كام دوستداران 
هنر را تلخ كرد به خانواده ایشان، هنرمندان پیشکسوت و اهالي 

هنر تسلیت گفت.  
اس��تاد میر حس��ن ارژنگ نژاد به همراه اس��ماعیل ارژنگ در 
پروژه هاي مختلف زیباسازي ش��هر تهران نظیر تندیس نبرد 
گرشاسب با اژدها واقع در میدان باغشاه و نقش برجسته بهرام 
گور و خسرو پرویز در كاخ سعدآباد با غالمرضا رحیم زاده ارژنگ 
همکاري داش��تند.  از دیگر آثار او مي ت��وان به تندیس ۱۲ تن 
از بزرگان ایراني )مانند اش��ک اول، نادر ش��اه افشار  و یعقوب 
لیث صفاري( در پارك ملت مشهد، نیم تنه یپرم خان در موزه 
كلیساي ارامنه در جلفاي اصفهان، نیم تنه جبار باغچه بان در 
مدرسه ناش��نوایان تهران، نیم تنه لیمجي مانوكچي زرتشتي 
)باني معافیت زرتشتیان از پرداخت جزیه در زمان شاه عباس 
دوم( در مدرسه انوشیروان تهران و مجسمه حیوانات در محوطه 

دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران اشاره كرد. 
----------------------------------------------------

بازي لعيا زنگنه در »عشق كوفي«
لعي�ا زنگن�ه، بازيگ�ر جدي�د   
سريال »عش�ق كوف�ي« ب�ه 
كارگرداني حسن آخوندپور شد. 
لعیا زنگنه به عنوان بازیگر جدید و 
در نقشي متفاوت به سریال عشق 
كوفي اضافه ش��د.  فیلمبرداري 
این س��ریال كه ب��ه كارگرداني 
حسن آخوندپور و تهیه كنندگي 
سعید سعدي همزمان با شروع محرم آغاز شده بود، در شهرك 
غزالي ادامه دارد. »عشق كوفي« قرار است روایتگر یک عشق در 
كوفه سال 6۱ هجري قمري باش��د و ماجراي آن تا واقعه كربال 
و شهادت سیدالشهدا)ع( ادامه پیدا كند. شبنم قرباني و سعید 

شریف دو بازیگر اصلي این سریال هستند. 
----------------------------------------------------

تعطيلي رشته موسيقي در هنرستان  
ربطي به ارشاد ندارد

سياس�ت وزارت ارش�اد توس�عه و تقوي�ت آم�وزش هنر 
اس�ت و اخباري كه در خصوص تعطيلي رش�ته موس�يقي 
در هنرس�تان هاي دولتي منتش�ر ش�ده هيچ ارتباطي به 
هنرستان هاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ندارد. 
محمدحس��ین اس��ماعیلي، مدی��ر كل دفت��ر برنامه ریزي و 
آموزش ه��اي هنري گف��ت: در ح��ال حاضر 57 هنرس��تان 
هنرهاي زیبا وابس��ته به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در 
سطح كشور فعالیت دارند كه بیش از 6هزار هنرجوي دختر و 
پسر در رشته هاي موسیقي)نوازندگي ساز ایراني- نوازندگي 
ساز جهاني(، تجسمي)نقاشي- گرافیک(، نمایش، پویانمایي 
و سینما به تحصیل مش��غولند. در راس��تاي سیاست توسعه 
عدالت فرهنگي و آموزش��ي، توسعه و تقویت این هنرستان ها 
در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دولت مردمي 
قرار دارد و از ابتداي دولت سیزدهم 9 هنرستان جدید تأسیس 
شده و مقرر شده كه سیاست هر استان دو هنرستان پیگیري 
و اجرایي شود.  اسماعیلي ادامه داد: از دیگر برنامه هاي پیش 
رو توسعه و تقویت رش��ته هاي هنري در این هنرستان هاست 
كه رش��ته هاي پنج گانه در تمامی هنرستان ها راه اندازي شود 
كه از س��ال تحصیلي جدید ای��ن برنامه در دس��تور كار قرار 
گرفته اس��ت.  وي در پایان خاطر نش��ان كرد: اخباري كه در 
خصوص تعطیلي رش��ته موسیقي در هنرس��تان هاي دولتي 
منتشر ش��ده هیچ ارتباطي به هنرستان هاي وابسته به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ندارد و همانطور كه اشاره شد سیاست 
وزارت ارش��اد مبتني بر قوانین و دس��تورالعمل هاي مصوب، 

توسعه و تقویت آموزش هنر است.

 پرويز پرستويی با »علمدار« 
به تاالر وحدت باز می گردد

نمايش عاش�ورايی »علمدار« ب�ا روايتگری 
پرويز پرس�تويی و بازآفرينی جديد در تاالر 

وحدت اجرا می شود.
موس��یقی- نمایش »علمدار« ب��ه كارگردانی 
حسین پارسایی و نوشته محمدرضا كوهستانی با 
همراهی اركستر سمفونیک تهران در ایام منتهی 
به اربعین حس��ینی از ۱4 تا ۱8 شهریور ماه به 
همت بنیاد رودكی و با همکاری مؤسسه خیریه 
»خادمین امام علی بن ابیطالب)ع(« اجرا می شود. موسیقی این رویداد در قالب 
پوئم سمفونی »علمدار« توس��ط پوریا خادم نوشته ش��ده كه توسط اركستر 
س��مفونیک تهران به همراه گروه آوازی به رهبری بردیا كیارس اجرا می شود. 
پوریا اخواص تکخوان این موس��یقی – نمایش خواهد بود. »علمدار« در رثای 
سردار آب و ادب، روایتگر دالوری و وفاداری حضرت ابوالفضل العباس)ع(، علمدار 
كربالست و شامل ۱۱ پرده نمایشی و در قالب یک موسیقی - نمایش برخوردار از 
حركات فرم و روایت است كه طراحی حركت آن به عهده علی براتی است. طراح 
صدای این اثر سروش كریمی نژاد است و پرویز پرستویی، تهیه كنندگی افتخاری 
موسیقی- نمایش »علمدار« را برعهده خواهد داشت. پرستویی چندی است 
كه در همکاری با مؤسسه خیریه »خادمین امام علی بن ابیطالب)ع(« با مدیریت 
رسول خادم، وجوهات و كمک های مردمی را در قالب بسته های ارزاق و خدمات 
دیگر در مناطق محروم استان های مختلف كش��ور توزیع می كند. بلیت های 
موس��یقی نمایش »علمدار« به صورت همت عالی در س��ایت ایران كنسرت 
فروخته می ش��ود و همه عوائد فروش اجراهای این اثر از طریق مؤسسه فوق، 

صرف كمک به خانواده های بی سرپرست و مناطق محروم خواهد شد.

 هر قدر شعار ش��فافیت در مدیریت سینمایي 
دولت قبل یک امر پوپولیستي محسوب مي شد، 
به نظر مي رسد سازمان سینمایي دولت سیزدهم 
تالش دارد، آن را در عمل نصب العین قرار دهد. 
شفافیت شعار قشنگي بود كه حسین انتظامي، 
رئیس سازمان سینمایي دولت دوازدهم مدام 
روي آن تأكی��د مي كرد و منتق��دان هم مدام 
عن��وان مي كردند ش��فافیت خوب اس��ت، اما 
مس��ئله اي فرعي اس��ت، چراكه مشکل اصلي 
سینما نزول كیفیت آثار اس��ت. طي سه سال 
اخیر شفافیت در سازمان سینمایي فاصله اي از 
شعار تا عمل داشته است، حسین انتظامي فقط 
شعارش را داد، اما به نظر مي رسد محمد خزاعي 
عامل به آن باشد. رئیس سازمان سینمایي دیروز 
وعده داد اسامي ممنوع الکارها در سینما شفاف 
شود. اگر این وعده عملي شود راه سوء استفاده 
و مظلوم نمایي عده اي نیز بس��ته خواهد ش��د 
ضمن اینکه دیگر مش��خص مي شود كسي كه 
ممنوع الکار است دقیقاً كیست و دلیل آن چه 

بوده است. 
   ممنوع الکاري عطف به ماسبق نمي شود 

رئیس س��ازمان س��ینمایي مي گوید اس��امي 
هنرمنداني ك��ه احتماالً دچ��ار ممنوع الکاري 
مي ش��وند، هفته آین��ده اعالم خواهد ش��د و 
وضعیت س��ینماگراني كه در ماج��راي بیانیه 
مربوط به خوزستان و حاشیه هاي جشنواره كن 

دچار مشکل شدند، مشخص مي شود. 
محمد خزاعي در پاس��خ به این س��ؤال درباره 
وضعیت برخي فیلم هاي توقیفي و نیز فعالیت 
س��ینماگراني كه گفته مي ش��ود ممنوع الکار 
ش��ده اند و در صحب��ت اخی��ر محمدمه��دي 
اسماعیلي - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي - هم 
به آن اشاره شده بود به ایسنا گفت:  آقاي وزیر در 
صحبت هاي خود شخص خاصي را نام نبردند 
و گفتند اگر كسي ممنوع الکار شده باشد عطف 
به ماس��بق نمي ش��ود، یعني فیلم هایي كه در 
گذشته بازي كرده اند دچار مشکل نمي شوند. 
اینکه رسانه ها این حرف ها را به سمت و سوي 
یک بازیگر یا كارگرداني ببرند و تحلیلي داشته 
باشند، مسئله دیگري اس��ت. با این حال براي 
یکسري از دوستان در ارتباط با بیانیه ۱7۰نفر 
)در حوادث خوزس��تان( و براي یکسري دیگر 
هم در ارتباط با جش��نواره كن مش��کالتي به 

وجود آمده كه ما درباره بیانیه ۱7۰ نفر گفتیم 
این جریان به سازمان سینمایي مربوط نیست. 
از ما درخواس��ت كردن��د، ما هم از دوس��تان 
)امضاكنندگان( درخواس��ت كردی��م كه اگر 
بیانی��ه را نخوانده بودند یا اطالعي نداش��تند، 
به طور رس��مي اعالم كنند كه دچار مشکالت 
عدیده نشوند، ولي اینکه از میان سایر دوستان 
چه كس��اني ممنوع الکارند یا دچار مشکالتي 
هس��تند تا آخر هفته آینده به صورت ش��فاف 

اعالم مي شود. 
   دست به دست شدن ليستي از ممنوع الکارها 
خزاع��ي اضافه كرد: در این مورد یک لیس��تي 
وجود داشت كه خیلي از آنها در جلسات متعدد 
كم و زیاد شدند و قرار ش��ده آخرین لیست را 
هفته   آینده به ما بدهند. ما تالش كردیم بعضي 
دوستان كه اسامي آنها مطرح بود از این لیست 
كنار گذاشته ش��وند. مجموع این افراد به پنج، 
شش نفر مي رسد كه البته چند نفر كم شده  ولي 
به طور كامل هفته آینده مشخص مي شود كه 
مثاًل تدوینگر فیلم »عنکبوت مقدس« )هایده 
صفي یاري( چه وضعیتي خواهد داشت، چون 
یکي از افراد مورد بحث است. جمع بندي تمام 
اینها به زودي مش��خص مي شود و طبق گفته 
دكتر اس��ماعیلي اگر هنرمنداني ممنوع الکار 
ش��وند، قطعاً این را مدنظر خواهیم داشت كه 
عطف به ماسبق نش��ود و سرمایه و تهیه كننده 
و كارگردان و نتیج��ه زحمت گروه تولیدي كه 
مربوط به قبل از این جریان هاست، دچار مشکل 
نشوند. ما قصد جلوگیري از آثار را نداریم بلکه 
براي اكران آنه��ا حمایت نی��ز خواهیم كرد تا 
شرایط طبیعي خود را طي كنند و این، خیلي با 

آثار جدید فرق دارد. 

   عوامل »برادران ليال« ممنوع الکار شده اند؟
خزاعي درباره اینکه آیا طب��ق برخي گفته ها، 
ممنوع ال��کاري درباره عوامل اصل��ي »برادران 
لیال« یعني تهیه كننده، كارگردان و چند بازیگر 
فیلم اتفاق افتاده است، گفت: خیر، هفته آینده 
وضعیت همه افرادي كه مطرح هستند مشخص 
مي ش��ود، اما براي »ب��رادران لیال« س��ازمان 
س��ینمایي همه گونه همکاري و مشاركت را با 
دوستان - حتي قبل از اعزام )به جشنواره كن(- 
داشته است. مواردي را گفتیم اصالح كنند كه 
دوستان ابتدا قبول كردند، بعد نپذیرفتند و در 
رسانه ها نیز اعالم كردند كه »هیچ پالنی را حذف 
و سانسور و ممیزي نمي كنیم«. در حقیقت آنها 
بدون پروان��ه نمایش بین المللي در جش��نواره 
كن حضور پیدا كردن��د. این قوانین را هم كه ما 
االن اعمال مي كنیم مربوط به دوره   ما نیست و 
از قبل در سازمان سینمایي وجود داشت و هر 
كسي كه مي خواست در جشنواره هاي خارجي 
حضور داشته باش��د، پروانه نمایش بین المللي 

گرفته است. 
رئیس سازمان سینمایي گفت: رفتار ما درباره 
برادران لیال سختگیرانه نبود، ولي دالیل آن را 
عرض مي كنم. من از روز اولي كه به س��ازمان 
سینمایي آمدم، سه مسئله را مدنظر داشتم و 
برخي بحران هاي ما نیز در ارتباط با همین سه 
مسئله است، یعني قانون گرایي، استانداردسازي 
و عدالت محوري. وقتي قرار باشد این سه مورد 
اجرا شوند ش��ما باید در حق نزدیکان خود نیز 
اجرا كنید. ما در مواردي با بعضي دوستان خود 
از صنف  كه هم��راه من نیز بودند، به مش��کل 
برخوردیم و هر چند برطرف ش��د، ولي در این 
موضوع براي هیچ كس تا حاال كوتاه نیامده ام. 
معتق��دم اگر قانون به س��ینما برگ��ردد، تمام 
مشکالت این سینما حل مي شود، مثل قانون 
در اكران، جشنواره ها و حمایت. نکته اینجاست 
كه این قوانین از گذشته در سازمان سینمایي 
بوده و ما وضع نکردیم، بعضي ها اجرا مي شد و 
بعضي ها كمرنگ تر بودند؛ مثاًل سؤال است كه 
چرا فیلمي پروانه ساخت گرفته و بعد در پروانه 
نمایش باید دچار مشکل شود؟ این یعني یک 
جایي قانون ش��کني اتفاق افتاده است. به طور 
مثال فیلمنامه را مي خوانیم و مي بینیم مطابق 
فیلم نیست یا در پروانه تذكراتي داده شده كه 
نامه هاي مکتوب آن موجود است، اما توجهي 
صورت نگرفته است و دو مورد از فیلم هاي فعلي 

همین مشکل را دارند. 
نکت��ه اي ك��ه درباره س��خنان رئیس س��ازمان 
س��ینمایي وجود دارد، این اس��ت ك��ه به نظر 
مي رس��د محمد خزاعي در مدیریت س��ینما از 
شعار پرهیز دارد و س��عي مي كند همچون یک 
مدیر عملگرا مش��کالت را حل كند. این رویکرد 
البته نیازمند عبور از غلب��ه رویکردهاي مبتني 
بر سخت افزار و رس��یدن به رهیافت هایي است 
كه ابتناي بر عملیات در سطح نرم افزار را دارند. 
مشکالت سینماي ایران پیچیده تر از آن است كه 
با توسل صرف بر امور س��خت افزاري حل شود. 
صداقت سازمان سینمایي در وعده اعالم اسامي 
ممنوع الکارها از مصادیق چنین رویکردي است. 

طي سه سال اخير شفافيت 
س��ينمايي  س��ازمان  در 
فاصل��ه اي از ش��عار تا عمل 
داشته است، حسين انتظامي 
فق��ط ش��عارش را داد، ام��ا 
ب��ه نظ��ر مي رس��د محم��د 
خزاع��ي عامل به آن باش��د

    نشر


