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امام علی عليه السالم:

داروى نْفس، خويش�تندارى 
از ه�وس و پرهي�ز ك�ردن از 

لّذت هاى دنيا است. 

غرر الحكم : ح ٣٥١٥

پروژه سياه نمايی اين بار با »پرونده باز است«
 پرداخت سينمايی به پرونده پر ابهامی كه سؤاالت بی پاسخ زيادى در مورد حواشی 
و جنجال آفرينی وكيل فرارى آن وجود دارد هوشيارى سازمان سينمايی را می طلبد

محمد اصفهانی: روى آتش اين روز ها نفت نريزيم!
يک پژوهشگر فضاى مجازى: اين تعداد بازديد، پسند و ريتوئيت در يک بازه زمانی كوتاه وقتی دسترسی داخل كشور محدود است، يعنی اين صداى ارتش 

سايبرى منافقين در آلبانی، مركز اعتدال در عربستان و ربات هاى مورد استفاده آنها است و صداى مردم ايران نيست

داستان بازى هاى كودک ونوجوان »انقالب ما«

»دودكش ١ « روى آنتن شبكه آى فيلم

كت�اب »انق�الب م�ا« مجموع�ه داس�تان بازى ه�اى 
كودک ونوجوان توس�ط انتش�ارات راه يار منتش�ر ش�د. 
كتاب »انقالب ما« مجموعه داستان بازی های كودك و نوجوان 
كه توسط خانه »همبازی« و انتشارات »راه یار « چاپ و راهی بازار 
نشر شده داس��تان بازی های واقعی است كه به انقالب اسالمی، 
روابط داخلی و خارجی اش، فرصت  ها و تهدید ها و سرنوشت آن 
مربوط اس��ت. این موقعیت   ها از ماجرای كاپیتوالسیون شروع 
می ش��ود و تا زمان حال ادامه پی��دا می كند. كاپیتوالس��یون، 
قیام های پی در پی مردم در شهرهای مختلف، اعتصاب كارگران 
صنعت نفت، سرگرمی  ها و غفلت ها، فرار شاه از ایران، حکومت 
اسالمی، طوفان ش��ن طبس، تغییر محاس��بات ذهنی، باشگاه 
تحریمی ها، نفوذ داخلی، پیشرفت و مسئله عدالت خواهی را یک 

به یک در جای خود كاماًل توضیح داده ایم. «
ناهید كریمی، زینب السادات حسینی، حمیده حسینا، نرگس 

كاهانی نویس��ندگی، س��میه محمدی مقدم و زینب السادات 
حسینی طراحی بازی  ها و سیدحامد حسینی، طراحی گرافیکی 

این كتاب را برعهده داشته اند. 
این كتاب با ۱6۰ صفحه، ش��مارگان ۱۰۰۰ نس��خه و قیمت 

5۰ هزار تومان عرضه شده است.

طن�ز  س�ريال  بازپخ�ش      تلویزیون
»دودك�ش ١ « ب�ه كارگردانی 
محمدحس�ين لطيف�ی از ش�بكه آى فيل�م آغ�از ش�د. 
فصل اول مجموعه »دودكش« به نویسندگی برزو نیک نژاد و 
حسن وارسته از شب گذشته آغاز شده و هر شب ساعت ۲۲ از 

شبکه آی فیلم روی آنتن می رود. 
»دودكش ۱ « ب��ه تهیه كنندگی زینب تقوای��ی اولین بار ماه 

رمضان سال 9۲ از شبکه یک سیما پخش شد. 
فصل دوم این مجموعه با عنوان »پادری « ماه رمضان سال 95 
از شبکه اول روی آنتن رفت. همچنین »دودكش 3 « نیز تیر ماه 

۱4۰۰ از شبکه یک پخش شد. 
هومن برق نورد، بهنام تش��کر، امیرحس��ین رس��تمی، سیما 
تیرانداز، نگار عابدی، الناز حبیبی، جواد قارایی، گیتی معینی 

وجواد عزتی از بازیگران »دودكش ۱ « هستند.

محمد اصفهانی، خواننده و آهنگساز كشورمان درباره اغتشاشات اخیر 
گفت: سالم به آنها كه منتقد تردید یا تأخیر من در اظهار نظرند. علت 

نفت نریختن بنده روی آتش این روز ها شاید سن و تجربه ام باشد. 
نظرات هنرمندان و س��لبریتی  ها به ترجیع بند تکراری این روزهای 
فضای كشور تبدیل شده است، اكثر چهره های هنری طرفی از دعوا را 

گرفته اند و همگی خود را كنار مردم می دانند!
اما در این میان مهم این است كه كدام هنرمند خود را كنار كدام مردم 
دانسته، چه تحلیلی از شرایط داش��ته و دعوتش برای ایجاد آرامش 

است یا برهم زدن آن. 
محمد اصفهانی، خواننده و آهنگس��از كش��ورمان درباره اغتشاشات 
اخیر می گوید: س��الم به آنها كه منتقد تردید یا تأخیر من در اظهار 
نظرند. عل��ت نفت نریختن بنده روی آتش این روز ها ش��اید س��ن و 

تجربه ام باشد. 
وی افزود: می ترس��م از خون جوانان، تجزیه ایران و نداشتن پاسخ به 
نسل های آینده. می دانم كه اراده قوی برای تجزیه ایران وجود دارد. 

این خواننده و آهنگساز كشورمان تأكید كرد: باید خیلی هوشمندانه 
مواظب هر دو سوی پشت بام و سقوط های احتمالی باشیم. متأسفم 

كه مرحومه مهسا امینی را این گونه از دست دادیم. 
اصفهانی در پایان گفت: جوانان عزیز، در كنار ش��ما و طرفدار ش��ما 
هستم! مطالبه كنید و خواسته هایتان را بلند بگویید و پیگیر باشید ولی 

با متر دقیق و آینده نگر عقل، نه با شالق بی كنترل احساس. 

    مهران رجبی دوقطبی سازى از سوى بازيگران را محكوم كرد
از س��ویی دیگر مهران رجبی در پی اتفاقات اخیر در پیامی در فضای 
مجازی نوشت: استفاده از پایگاه اجتماعی و ظرفیت رسانه ای بازیگران 
در جهت ساخت دوقطبی و ایجاد ش��کاف در جامعه حربه ای تکراری 
است، واكنش خشونت آمیز برخی كاربران به این پیام قابل تأمل است. 
در همین راستا مهران رجبی بازیگر نام آش��نای تلویزیون در توئیتی 
موضع خود را در خصوص جریانات اخیر مشخص كرد ونوشت: در این 
ایام كه شغاالن و كفتاران برای ایران جانمان دندان تیز كرده اند سکوت 
جایز نیست. اس��تفاده از پایگاه اجتماعی و ظرفیت رسانه ای بازیگران 
در جهت ساخت دوقطبی و ایجاد ش��کاف در جامعه حربه ای تکراری 
است كه بدخواهان این خاك سال  ها به آن چنگ انداخته اند. اما نکته 
قابل توجه به این پیام، واكنش برخی اهالی به آن است، پاسخ  هایی كه 
بعضاً از شدت ركیک بودن امکان انتشار را ندارد، همچنین تهدید برخی 
از كاربران توئیتری در پاسخ به این پیام، مهر تأییدی بر خشونت افرادی 

است كه ادعای آزادی بیان دارند. 
    واكنش هيراد به فشار براى موضع عليه نظام!

حمید هیراد ، خواننده ش��ناخته ش��ده موس��یقی كش��ورمان در 
جدید ترین توئیت خود به ش��دت از تمام كسانی كه او را در فضای 
مجازی م��ورد فش��ار و آزار و اذیت ب��رای واكنش نش��ان دادن به 
اغتشاشات اخیر می كنند، انتقاد كرد. هیراد در این توئیت نوشت: 
س��الم...  روی حرفم با اون كس��انیه كه با ربات یا پیج های فِیک به 

من و دوستانم كه خواننده و یا بازیگر و ورزشکار هستند و معلومه 
از طرف كی حمل��ه می كنند و دور از جون مردم��م، هر چیزی كه 
الیق خودشون و خانواده شون هس��ت رو به ما عنوان می دن...  من 
نه سلبریتی هستم و نه هیچ كسی، منم مثل تک تک مردمم هستم 
فقط ش��غلم فرق میکنه همین...  تویی كه با پیج فِیک میای میگی 
در مورد كنسرت و هزار تا چیز دیگه حرف می زنی حتی نمی تونی 
درك كنی كه چندتا انسان ازین راه خرج زن و بچه شون رو میدن و 
من خبر دارم كه چند نفرشون تو اوضاع بی پولی و كرونا كه شغل ما 
تعطیل شد، طالق گرفتن و زندگیشون نابود شد در حالی كه همو 
دوست داشتن و منی كه تو این همه س��ال با درد و بیماری و هزار 
بدبختی به اینجا رسیدم و مردمم منو كردن »حمید هیراد « تا حاال 

شده خم به ابرو بیارم... 
هیراد در بخش دیگری از دلنوشته خود آورده: زندگی خیلی كوتاهه 
به خدا ارزش نداره. خدارو شکر اول خدا و بعد مردمم همیشه پشتم 
بودن منم كنارشون هستم. قضاوت كار خداست همین...  خاك پای 
ایران و ایرانی.  بنابر این گزارش اخیراً یک پژوهشگر فضای مجازی 
درباره لش��کر ضد انقالب در فضای مجازی به این نکته اشاره كرده 
است، این تعداد بازدید، پس��ند و ریتوئیت در یک بازه زمانی كوتاه 
وقتی كه داخل كش��ور دسترسی نیس��ت، یعنی این صدای ارتش 
سایبری منافقین در آلبانی، مركز اعتدال در عربستان و ربات های 

مورد استفاده آنها است و صدای مردم ایران نیست.

خبر توليد و ساخت فيلمی با محوريت پرونده جنجالی و 
قصاص يک قاتل در اواسط دهه 80 به كارگردانی كيومرث 
پوراحمد در حالی اعالم می ش�ود كه انتظار می رفت پس 
از ساخت فيلم مجعول »عنكبوت مقدس« و نسخه هاى 
داخلی آن حساسيت س�ازمان سينمايی نسبت به نحوه 
پرداخت سينمايی به چنين آثارى بيش�تر از قبل باشد. 
برخی خبرگزاری ها روز گذش��ته اعالم كردند كه كیومرث 
پوراحمد كارگردان سالمند س��ینمای كشورمان كه ضعف 
مفرط فیلم های متأخرش موجب دلس��ردی عالقه مندانش 
ش��ده، این روز ها پروژه س��ینمایی را با عنوان اولیه »پرونده 
باز است« جلوی دوربین برده است. داستان این فیلم جنایی 
برگرفته از یک��ی از پرونده ه��ای قتل )جنایی( پرحاش��یه 

كشورمان در دهه 8۰ است. 
براساس پیگیری های صورت گرفته این كارگردان قرار است 
در تازه  ترین پروژه سینمایی خود با عنوان اولیه »پرونده باز 
است«، پرونده شخصی به اسم بهنود شجاعی را به تصویر 
بکشد؛ چهره خبرسازی كه در دوره نوجوانی)۱7 سالگی( به 
ارتکاب قتل دوستش با ضربات چاقو متهم و در نهایت پس 
از كش و قوس های فراوان بعد از گذشت چهار سال در سال 
۱388 حکم اعدام وی اجرا ش��د. البته در این مورد خاص 
تنها ارتباطی كه كیومرث پوراحمد ب��ا این پرونده جنایی 
دارد، بحث پیگیری و وس��اطت برخی از هنرمندان سینما 
برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و توقف حکم قصاص 
بهنود ش��جاعی بود كه در كنار اف��رادی از جمله زنده یاد 
عزت اهلل انتظامی و پرویز پرستویی، كیومرث پوراحمد هم 
كه در حال كارگردانی پروژه سینمایی »پرونده باز است« 

حضور داشت. 
نکته قابل تأمل این اس��ت كه طی چند سال اخیر سینمای 
ایران ولع عجیبی برای س��اختن فیلم هایی ب��ا موضوعات و 

محتوای اعدام و مباح��ث منفی دیگر چون فرزندكش��ی یا 
قتل های زنجیره ای پیدا كرده اند كه تولی��د آثاری در مورد 
بحث »قصاص « جزو پربسامد ترین آنهاست. تولید آثار متعدد 
در مورد قصاص در حالی صورت گرفته و ظاهراً می گیرد كه در 
اغلب آنها فیلمسازان با روایت مجعول یا احساسی یک پرونده 
قضایی و جنایی كه كم ترین تناسبی با اصل ماجرا و اتفاقات آن 
ندارد، سعی كرده اند با هدف گرفتن عمق احساسات مخاطب 
و انداختن آنان در یک فضای غیر عقالیی زمینه تخطئه حکم 
قرآنی و زندگی بخش قصاص و كریه نشان دادن وجهه اجرای 
این حق الهی به خانواده مقتول، آنها را افرادی دیو صفت و به 

دور از حس انسانیت و گذشت نشان بدهند! 
پرداختن به چنین پرونده ملتهب و پر ابهامی كه س��ؤاالت 
بی پاسخ زیادی در مورد حواشی و جنجال آفرینی توسط 
محمد مصطفای��ی، وكیل فراری این پرونده كه به كش��ور 
نروژ پناهنده شد وجود دارد كه نیاز به حساسیت و اعمال 
نظر سازمان س��ینمایی دارد. س��واالتی كه هنوز بی پاسخ 
و مجهول مانده و خوب است شفاف ش��ود این فیلم با چه 
رویکردی قرار است ساخته ش��ود؟! آیا قرار است پوراحمد 
به خیانت های این وكیل فراری در حق قاتل و خانواده اش 
كه با ایجاد فضا سازی رسانه ای و كشاندن پای سازمان های 
مدعی حقوق بشر غربی با نامه پراكنی هایش زمینه انصراف 
و پشیمانی خانواده مقتول از عفو و گذشت قاتل فرزندشان را 
فراهم كرد و از قبل آن زمینه فرار و اخذ پناهندگی خودش 
به یک كش��ور اروپایی را فراهم كرد، افشاگری كند یا قرار 
است یک سیاه نمایی دیگر علیه ایران را سینمایی كند؟ چه 
اینکه قاضی عصمت اهلل جابری، قاضی اسبق اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران در گفت وگوی مفصلی كه ۱۱ سال 
پیش با خبرگزاری مهر انجام داد در رابطه با علت اصلی عدم 
گذشت خانواده مقتول و قصاص بهنود شجاعی گفته بود: 
»خانواده مقتول ابتدا اعالم كردند حاضرند وی را ببخشند 
اما وقتی مصطفایی - وكیل فراری - متوجه موضوع شد آن 
را مطبوعاتی و بین المللی كرد تا آن را به نام خود تمام كند. 
وقتی اولیای دم متوجه این موضوع شدند احساس كردند 

حقشان پایمال شده و خواستار قصاص شدند.«
از آنجایی كه این فیل��م از پروژه های در حال تولید اس��ت و 
احتمال رونمایی آن در جش��نواره چهل و یکم فیلم فجر هم 
وجود دارد الزم است مسئوالن س��ازمان سینمایی در مورد 

مجوز احتمالی یا محتوای این اثر اظهار نظر رسمی كنند.

 ارسال عنکبوت به اسکار 
با دوپینگ دولت دانمارک 

از حاال می توان احتمال داد عنكبوت مقدس به لحاظ سينمايی شانسی براى دريافت اسكار بهترين فيلم 
بخش بين الملل نداشته باشد، با اين حال ايران هراس ها براى آن سنگ تمام خواهند گذاشت

مصطفی محمدی     دیده بان

    کتاب

 تعویق برگزاری کنسرت 
مجید انتظامی

با تغييرات اعمال ش�ده از س�وى بنياد رودكی كنس�رت 
»همراه با خاطره ها«، ١۴ تا ١8 مهرماه روى صحنه می رود. 
روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودكی با انتشار اطالعیه ای 
از به تعویق افتادن مجموعه كنسرت های »همراه با خاطره ها« 

به آهنگسازی و رهبری اركستر مجید انتظامی خبر داد. 
با تغییرات اعمال شده از سوی بنیاد رودكی كنسرت »همراه با 

خاطره ها«، ۱4 تا ۱8 مهرماه روی صحنه می رود. 
اركستر ملی ایران به رهبری مجید انتظامی در حال آماده سازی 
برای اجرای »همراه با خاطره ها« است؛ در این رویداد برگزیده ای 
از آثار انتظامی اجرا می ش��ود. پیش از این بنا بود این اجرا، 6 تا 
۱۰ مهرماه برگزار شود كه به منظور ایجاد فضایی مناسب تر و 
تسهیل آرامش مخاطبان، همچنین آمادگی حداكثری اركستر، 

زمان برگزاری رویداد تغییر كرد. 
اركستر ملی روز گذش��ته 6 مهرماه نیز در تاالر وحدت تمرین 
كرد و با هماهنگی انجام ش��ده با مجید انتظامی برای آمادگی 
بیشتر، برنامه تمرینات اركستر در هفته آینده تا قبل از ۱4 مهر 

به طور مستمر ادامه خواهد یافت. 
بلیت های خریداری ش��ده توس��ط مخاطبان محفوظ بوده و 
تماشاگران می توانند جهت انتقال تاریخ حضور خود، از طریق 

سامانه ایران كنسرت اقدام كنند. 
...........................................................................................................

 کتاب »BBC ضد فارسی « 
راهی بازار نشر شد

كتاب »BBC ضد فارس�ی « 
نوشته سيد علی حق شناس 
توس�ط نش�ر پ�ارس ميهن 
منتشر و راهی بازار نشر شد. 
»BBC ضد فارسی « نوشته 
س��ید عل��ی حق ش��ناس در 
هش��ت گفت��ار و ۱8 بخش با 
عن��وان »چارچ��وب نظری و 
طرح مباح��ث تئوریک، زبان 
مادری بی بی س��ی فارس��ی، 
نقش بی بی سی فارسی در اش��غال ایران توسط متفقین، نقش 
بی بی سی فارس��ی در كودتای ۲8 مرداد، بی بی سی فارسی و 
انقالب ۱357، بی بی س��ی فارس��ی و دفاع مقدس، بی بی سی 
فارسی و انتخابات ۱388، بی بی سی فارسی و دكترین تجزیه 

ایران و در نهایت جمع بندی« جمع آوری شده است. 
كتاب »BBC ضد فارس��ی « پژوهش��ی در باب دشمنی  هایی 
است كه این شبکه در طول حیات هشتاد و دو ساله خود با ایران 
و ایرانی داشته و اساساً برای این منظور تأسیس  شده است كه 
در مرور و مداقه در سیاست های اجرا شده بریتانیا كه در كتاب 
آمده اس��ت جای تردید باقی نمی ماند و در دستور كار داشتن 
اجرای طرح »بالکانیزاسیون« در ایران توسط این كشور البته با 
همراهی ایاالت متحده را نشان می دهد. این دو كه امکان حمله 
نظامی به ایران را ندارند چند سالی است كه دست به كار شده 
و از مسیر تنش زایی و خط كش��ی قومی و طرح مسائلی چون 
زبان مادری و دامن زدن به تفاوت های ذاتی )خدادادی( مردمان 
ایران، نفرت پراكنی و ایجاد دش��منی بی��ن ایرانیان را بیش از 

گذشته در پیش گرفته اند. 
كتاب »بی بی سی ضد فارسی « در 4۱6 صفحه با شمارگان هزار 
نسخه و با قیمت ۱6۰ هزار تومان در دس��ترس عالقه مندان 

قرار گرفته است. 
..........................................................................................................

تمدید مهلت ارسال آثار به شانزدهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان

س�تاد برگزارى ش�انزدهمين جش�نواره ملی موس�يقی 
ج�وان از تمديد مهلت ارس�ال آثار متقاضی ب�ه دبيرخانه 
اين رويداد موس�يقايی ت�ا روز ش�انزدهم مهر خب�ر داد. 
با توجه به درخواست  ها و تماس های فراوان متقاضیان و طبق 
روال معمول برای امکان حضور حداكثری ش��ركت كنندگان، 
»شانزدهمین جش��نواره ملی موس��یقی جوان«، زمان ارسال 
آثار به این دوره از جشنواره را تا پایان وقت اداری  شنبه ۱6 مهر 
تمدید كرد. این جشنواره در قالب س��ه رده سنی »الف« )۱5 
تا ۱8 س��ال(، »ب« )۱9 تا ۲3 س��ال( و »ج« )۲4 تا ۲9 سال( 

برگزار می شود.

مصطفی شاه کرمی     سینما

    جواد محرمی
 كش�ور دانمارک فيلم موهن و ض�د ايرانی 
عنكبوت مقدس را به اسكار فرستاده است اما 
از آنجا كه اين فيلم به لحاظ ويژگی هاى كيفی 
اثرى ضعيف و بيش�تر محتوا زده محسوب 
می ش�ود احتماالً مجبور اس�ت با دوپينگ 
البی هاى صهيونيس�تی راه ب�ه جايی ببرد. 
اس��کار تنها رویداد س��ینمایی در جهان است 
كه فیلم های بخ��ش بین الملل آن از س��وی 
دولت ها انتخاب و ارس��ال می شوند و در ایران 
هم بنیادس��ینمایی فارابی هر ساله به واسطه 
یک شورای انتخاب عهده دار این موضوع است 
و چالش های این انتخاب به خودی خود حاوی 

نکاتی تخصصی است. 
برای ایران مهم است كه سینمایش در جهان 
دیده و تحسین شود اما چالش مدیریت محتوای 
آثار از س��وی جش��نواره های غربی مسئله ای 
است كه این تمایل را دچار چالش كرده است، 
انتخاب فیلم برای اسکار ویژگی های خاص خود 
را دارد چراكه از س��ویی فیلم ه��ای محتوا زده 
نمی توانند در این رویداد جایی داشته باشند و 
باید حداقل های كیفی را دارا باشند با این حال 
می دانیم كه در مراحلی ك��ه رقابت خیلی داغ 

می شود، سیاست به كمک فیلم ها می آید. 
دیروز كش��ور دانمارك فیلم عنکبوت مقدس 
رابه عنوان نماینده این كشور به اسکار معرفی 
كرد و از حاال می توان احتمال داد كه این فیلم 
شانس��ی برای دریاف��ت اس��کار بهترین فیلم 
بخش بین الملل نخواهد داش��ت ب��ا این حال 
ممکن است به واسطه فضاسازی ها علیه ایران 
درباره مرگ مشکوك مهس��ا امینی البی های 
ضد ایرانی س��نگ تمام بگذارند تا دس��ت كم 
این فیلم جزو پنج فیلم برتر معرفی ش��ود چرا 
كه ایران هراس��ی موضوعی است كه این فیلم 
می تواند به آن دام��ن بزند. ضمن اینکه حضور 
این فیلم در میان پنج فیلم برتر خارجی زبان 
اس��کار می تواند پخش كننده خوب��ی برایش 
فراهم و ب��ه اكران های بی��ن المللی آن كمک 
كند و اگر این اتفاق بیفتد بار دیگر شاهد یک 
همدستی ضد ایرانی در سینما خواهیم بود كه 
عده ای از ایران تا دانمارك و لس آنجلس به آن 
ضریب داده و یاری رس��انده اند. ایران امس��ال 
فیلم سینمایی جنگ جهانی سوم را به اسکار 

معرفی كرده است، فیلمی كه در جشنواره ونیز 
توانست دو جایزه در بخش افق، از جمله بهترین 
فیلم برای هومن سیدی و بهترین بازیگر مرد 
برای محسن تنابنده را به خود اختصاص دهد، 
با این حال از حاال باید عنکبوت مقدس را نه یک 
رقیب برای دیگر فیلم ه��ای بخش بین الملل 
اسکار بلکه به عنوان اثری كه می تواند از طریق 
البی های صهیونیست موی دماغ دیگر فیلم ها 
باشد قلمداد كرد. فیلمی كه می تواند از طریق 
البی های پر نفوذ حق آثار با كیفیت را نیز دچار 
خدشه كند. ش��اید اگر فیلمسازان كشورهای 
دیگر نسبت به فیلم عنکبوت مقدس هوشیار 
باشند بتوانند از حاال نگرانی خود را درباره آن 
و اینکه نگاه های سیاس��ی بتواند آن را تحمیل 

كند ابراز كنند. 
مؤسسه فیلم دانمارك، عنکبوت مقدس علی 
عباسی ر ا در كنار فیلم های »بقیه عمر « ساخته 
فرل پترسون و »همان طور در بهشت« ساخته 
تی لیندنبورگ كه به عنوان س��ه گزینه نهایی 
برای ش��ركت در اس��کار انتخاب كرده بود، به 

عنوان گزینه نهایی به اسکار معرفی كرد. 
دانمارك س��ابقه زیادی در حمایت از افرادی 
دارد كه ب��ه اس��م هن��ر در دو ده��ه اخیر به 
نمادهای مقدس مس��لمان ها توهین كرده اند.   
كاریکاتورهای تمسخر اسالم اولین بار در این 

كشور منتشر و به آن دامن زده شد. 
    از دايره مينا تا جنگ جهانی سوم 

اولین فیلمی كه از ایران به اسکار معرفی شده 
دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی بود كه دو 
سال پیش از انقالب اس��المی رقم خورد. پس 
از آن تقریباً ۱7 س��ال از ایران هیچ فیلمی به 
اسکار معرفی نش��د تا اینکه در سال 94 فیلم 
زیردرختان زیتون ساخته عباس كیارستمی به 
اسکار رفت اما از آنجا كه این فیلم با معیار ها و 

ذائقه اسکار نمی خواند راه به جایی نبرد.  
از آن پس ایران به ترتی��ب فیلم های بادكنک 
س��فید از جعفر پناهی، گبه س��اخته محسن 
مخملباف و بچه های آسمان را به اسکار ارسال 
كرد كه از این میان تنها فیلم بچه های آسمان 
ساخته مجید مجیدی توانست در سال ۱999 
به پنج فیلم برتر اسکار فیلم های خارجی زبان 
راه پیدا كند كه البته در رقابت نهایی اسکار این 
بخش به فیلم صهیونیسم پسند پیانیست تعلق 

گرفت. رنگ خدا دیگر اثر تحسین شده مجید 
مجیدی نیز در س��ال ۲۰۰۰ به اس��کار رفت و 
س��ال ۲۰۰3 فیلم من ترانه ۱8 س��ال دارم به 
كارگردانی رسول صدرعاملی راهی اسکار شد. 
سال بعد فیلم نفس عمیق از پرویز شهبازی به 
اسکار رفت، الك پشت ها هم پرواز می كنند به 
كارگردانی بهمن قبادی درسال ۲۰۰5 نماینده 
ایران در اسکار بود. خیلی دور خیلی نزدیک از 
رضا میركریمی دیگر منتخب سینمای ایران 

در اسکار بود. 
كافه ترانزیت از كامپوزیا پرتوی در سال ۲۰۰7 
از ایران به اسکار راه یافت. میم مثل مادر ساخته 
مرحوم رس��ول مالقلی پور دیگ��ر فیلم ایرانی 
ارسال ش��ده به اس��کار بود. آواز گنجشک ها 
س��ومین فیلمی اس��ت كه از مجید مجیدی 
به اسکار رفت، اما س��ال بعد درباره الی اولین 
فیلمی بود ك��ه از اصغر فرهادی راهی اس��کار  
می شد. فیلم بدرود بغداد مهدی نادری در سال 
۲۰۱۰ به اس��کار رفت. جدایی نادر از سیمین 
در سال ۲۰۱۱ توانس��ت عنوان بهترین فیلم 
خارجی زبان را به خود اختصاص بدهد. س��ال 
۲۰۱4 دومین فیلم فرهادی با عنوان گذشته 
راهی اسکار شد. امروز ساخته رضا میركریمی 
در سال ۲۰۱5 به اس��کار رفت و كاری از پیش 
نبرد. فیلم محمد رس��ول اهلل در س��ال ۲۰۱6 
دیگر نماینده ایران در اسکار بود. سال بعد فیلم 
فروشنده از ایران به اسکار رفت و دومین اسکار 
فرهادی رابرای او رقم زد. فیلم نفس در س��ال 
۲۰۱8 از ایران راهی اسکار ش��د. بدون تاریخ 
بدون امضا نیز در سال ۲۰۱9 به اسکار رفت. در 
جست وجوی فریده اولین فیلم مستندی بود كه 
در سال ۲۰۲۰ از ایران راهی اسکار شد. در سال 
بعد فیلم خورشید اثر مجید مجیدی به اسکار 
فرستاده ش��د و س��ال بعد از آن فیلم قهرمان 
فرهادی نماینده ایران بود و امس��ال نیز جنگ 
جهانی سوم به عنوان نماینده ایران شانس خود 

را در اسکار می آزماید. 
    چرا روسيه به اسكار نمی رود

روسیه امس��ال هیچ فیلمی به اس��کار ارسال 
نمی كند و دلیل آن هم كاماًل مش��خص است، 
فشار ها به این كشور از سوی كشورهای غربی 
به دلیل حمله به اوكراین زیاد اس��ت و ش��اید 
روسیه بهترین كار را انجام داده تا پیش از آنکه 
فضاسازی ها شدت بگیرد خودش قید حضور 
در اس��کار را زد. گاردین می نویسد: این اولین 
باری است كه این كشور جوایز معتبر سینمایی 
را از زمان فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی 

تحریم می كند. 
این تصمیم توس��ط نیکیتا میخالکوف گرفته 
شده كه به خبرگزاری تاس گفته است روسیه 
با شركت در اسکار امسال چیزی برای به دست 
آوردن ندارد. وی پیشنهاد كرده است جایزه ای 
معادل اسکار برای كشورهای مستقل شده از 

شوروی ایجاد شود. 
میخالکوف گفت: به نظر من انتخاب فیلمی كه 
نماینده روسیه در كشوری باشد كه در واقعیت 
در حال حاضر وجود روس��یه را انکار می كند، 

منطقی نیست.

     گزارش 2


