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 اميرالمؤمنين علي عليه السالم:

هر گاه از كاري ترسيدي خود را 
به داخل آن بينداز، زيرا ترس 
شديد از آن دشوارتر و زيانبارتر 

از اقدام به آن كار است.

نهج البالغه ص 501، ح 175

فيلمسازی از روی شابلون اين بار با نام »بخارست«
 بخارست فيلم بدی است و پول بليت مخاطب را گدايی می كند 

و با كليشه های مرسوم ساخته شده است

   افشين عليار
بخارس��ت نام جدیدترین فیلم مس��عود اطیابی اس��ت 
كه خوب یاد گرفته مبتنی بر یک ش��ابلون فیلم بس��ازد. 
بخارس��ت فیلم حقیری اس��ت و نمی ش��ود حتی از یک 
نمای آن تعریف كرد. هر فیل��ِم اطیابی از خروس جنگی 
تا بخارست با نقدهای جدی مواجه شده، اما باعث تعجب 
است كه این فیلمس��از دس��ت از ابتذال برنمی دارد! هر 
فیلم او به قدری س��خیف و دم دس��تی اس��ت كه معلوم 
است قرار نبوده چیزی به مخاطب اضافه كند، بلکه فقط 
جیب قشری خاص از مخاطب هدف بوده است. واقعیت 
این است كه هجو س��ازی اطیابی در سینمای ایران دیگر 
جواب نمی دهد، چون فیلمساز قصد ندارد كیفیت آثارش 
را ارتقا دهد. مخاطب هوشمند سینمای ایران اما تفاوت 
ابتذال و هنر را به خوبی درك می كن��د و می داند آثاری 
چون دینامیت، انفرادی یا بخارست صرفاً در قالب بساز و 
بفروشی تولید و عرضه می شوند. بخارست فیلم بدی است 
و پول بلیت مخاط��ب را گدایی می كند و با كلیش��ه های 

همیشگی ساخته شده است. 
دو برادر این بار با بازی حسین یاری و پژمان جمشیدی به 
عالوه یک طرح یک خطی همراه با شوخی های چندپهلوی 
كوچه و خیابانی و همچنین تحقیر جایگاه زنان تبدیل به 
یک اثر لمپن و ضعیف شده كه همه چیز آن تکراری است. 
پژمان جمش��یدی می توانس��ت با انتخاب های درستش 
بازیگر قابل قبولی باشد، اما حاال او با افتادن درون چرخه 
تکرار تبدیل به یک بازیگر هجو و بی استعداد شده است كه 
نمی تواند پرستیژ بازیگری اش را كنترل و مدیریت كند. او 
هر نقش��ی را قبول و مدام خود را تکرار می كند. از طرفی 
حسین یاری كه روزی بازیگر جدی و حرفه ای بود به ورطه 
سقوط نزدیک شده است. بازی او در فیلم های این چنینی 
آنقدر ضعیف است كه قابل تصور نیست. بخارست اساساً 
فیلم لحظه ای و مقطعی است. همه چیز با بداهه و آن هم به 
بدترین شکل ممکن شکل گرفته است. خبری از فیلمنامه 
نیس��ت. ش��وخی ها آنقدر چرك و تکراری است كه برای 
مخاطب جدی سینما، حتی به تبسم هم ختم نمی شود. 

خبری از روایت و ساختار سینمایی نیست. 
كمدی یک ژانر اتفاقاً جدی و مهم در س��ینما محس��وب 
می شود، اما فیلمساز ما فکر می كند چون كمدی با خنده 

نسبت دارد پس باید با بی مایگی تنه بزند.
 كمدی ژانر با اهمیتی است كه كارگردان برای شکل دادن 
به آن باید فیلمنامه ای منسجم داشته باشد و موقعیت های 
جدیدی از دل آن ایجاد كند، اما فیلم های اطیابی نماهای 
به هم پیوس��ته ای فارغ از خط روایی س��ینمایی اس��ت. 
بازیگران فاقد یک بازی استاندارد هستند و فقط در كادر 
حضور دارند و دیالوگ می گوین��د. دیالوگ هایی كه قطعاً 
بداهه است. در بخارس��ت خبری از منطق روایی نیست. 

فقط شوخی ها و ابله بودن دو برادر را می بینیم. 
اطیابی قصد داش��ته اثری بزن و بکوب بس��ازد. او عادت 
دارد كه همیشه از دو كاراكتر استفاده كند و این دو فیلم 
را جلو ببرند. اینجا هم جمشیدی و یاری حضور دارند كه 
البته آنقدر بازی آنها و دیالوگ هایی كه می گویند سطحی 
اس��ت كه بار كمدی و خن��ده آور آن درون این بی مایگی 

غرق شده است. 
زمانی كه فیلم فاقد فیلمنامه باش��د و وقتی كه كارگردان 
صرفاً به فکر پول اس��ت، ماحصل كار می ش��ود بخارست. 
اطیابی، جمش��یدی و هادی كاظمی را از سریال آنتن به 
بخارس��ت آورده و این دو بازیگر در آن سریال مبتذل هم 
نتوانستند بازی قابل توجهی داشته باشند و در بخارست 
همان بازی ناپخته و نارس را تک��رار می كنند. در اجرا هم 
نمی توانیم نکته مثبتی را ببینیم، همه چیز مانند متن فاقد 
استاندارد است. در اكثر نماها ش��لختگی دیده می شود و 
هیچ پرداخت سینمایی در كار نیست.  اطیابی حتی بعضی 
از سکانس های دینامیت را مثل سکانس تعقیب و گریز و 
حضور آن دو خواهر در بخارست تکرار كرده است. اگر قرار 
باشد كمدی در س��ینمای ایران در همین سطح متوقف 

بماند باید به حال این سینما غصه خورد. 

16 جشنواره حول نام امام رضا)ع( برگزار می شود
در يك نشست تخصصي مطرح شد

تأثير سينما روي كودك برگشت پذير نيست
   محمد صادقي

تأثيري كه سينما روي كودك مي گذارد، برگشت ناپذير است، از 
اين رو بايد فيلمساز ظرافت هاي خاصي در ساخت فيلم به كار بگيرد. 
نشست تخصصي جنبه هاي آموزشي و تربیتي سینما از دیدگاه 
روان شناسي كودك به همت جشنواره بین المللي فیلم رشد و با 

حضور اساتید دانشگاه برگزار شد. 
در این نشس��ت، مهدي وجداني همت، مدیر مركز مش��اوره و 
بهداشت روان دانش��گاه عالمه طباطبایي  با بیان اینکه ارتباط 
فیلم با كودك یک ارتباط چند س��ویه است، گفت: » كودك را 
نمي توان خارج از اجتماعي دید ك��ه در آن زندگي مي كند، از 
آن اثر مي پذیرد و بر آن اثر مي گذارد، از ای��ن رو باید براي حل 

معضالت اجتماعي به دوره كودكي توجه كرد.«
وي سینماي كودك را محصول ضرورت و ظرافت خواند و اضافه 
كرد: »س��ینما باید با ظرافت كار خود را ارائه دهد، زیرا اثري كه 

سینما روي كودك بر جاي مي گذارد برگشت پذیر نیست.«
این استاد دانش��گاه، نگرش و مهارت را س��ه ركن مورد توجه 
سینماي كودك معرفي كرد و افزود: »در این بحث باید راه هاي 
رسیدن از دانش ، نگرش و مهارت به »تربیت« را بررسي كرد.« 
وي كار در زمینه دانش، نگرش و مهارت را فراتر از انتقال اطالعات 
دانست و تأكید كرد: »تربیت دیگر منحصر به رشته تعلیم و تربیت 

نیست و دیدگاه ها و نگرش ها را نیز باید در نظر گرفت.«
مدیر مركز مشاوره و بهداش��ت روان دانشگاه عالمه طباطبایي، 
هن��ر ورود كودك به جامع��ه را مورد اش��اره ق��رار داد و تصریح 
كرد: »س��ینماي آموزش��ي و تربیتي باید كاركرد خود را فراتر از 

انتقال اطالعات ببیند و براي تربیت نس��ل آینده كه قرار اس��ت 
كنشگر اجتماعي و فردي در نقش پدر و مادر باشد، فعالیت كند.«
وجداني همت با انتقاد از برنامه هایي كه صرفاً جنبه سرگرمي 
را پوش��ش مي دهند، عنوان كرد: »الزاماتي كه در بس��تر رشد 
كودك وجود دارد، باید در فیلم مش��اهده شود تا اثرگذاري آن 

افزایش یابد.«
وي آموزش مستقیم، غیر مستقیم، تفسیري و خوداكتشافي را 
چهار نوع آموزش معرفي كرد و افزود: »خوداكتشافي دشوارترین 
نوع آموزش اس��ت ولي اثرگذاري و مانایي آن بس��یار بیش��تر از 
روش هاي دیگر اس��ت، از این رو مي توان آن را الگویي موفق در 

زمینه تربیت كودك دانست.«
عضو هیئت علمي دانش��گاه عالمه طباطبایي با طرح س��ؤال 
درباره چگونه پیاده شدن خود اكتشافي در فیلم كودك عنوان 
كرد: »باید فیلمساز با دنیاي كودكي خود ارتباط داشته باشد، 

طوري كه فیلم از دید یک كودك روایت شود.«

   محمدصادق عابدينی
16 جش�نواره فرهنگ�ی و هن�ری  در رش�ته های مختل�ف تحت 
عن�وان جش�نواره بين المللی ام�ام رض�ا)ع( برگزار می ش�وند.

مرتضی س��عیدی  زاده، مدیرعام��ل بنیاد بین الملل��ی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( در نشس��ت رس��انه ای بیس��تمین جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( گفت: »۱6 جشنواره در ۱۰ اس��تان برگزار خواهد شد. در 
تمامی این رویدادها، رویکرد راهبردی است؛ رویکردی كه با تأمل با هنر و 
جهان اسالم به دست خواهد آمد. البته در این مسیر همه سازمان ها باید با 
اقدام و اعتبارشان ما را در رسیدن به این خواسته یاری رسانند. برای مثال 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

و صداو سیما قادرند كمک های خوبی به بنیاد امام رضا)ع( كنند.«
سعیدی زاده با اشاره به س��ابقه فعالیت های بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( بیان داش��ت: »این بنیاد ۱۰ سال سابقه در ترویج 
س��یره رضوی دارد و تاكنون ۱9 جش��نواره  بین الملل��ی برگزار كرده 
است. ۲۰ سال اس��ت كه این جش��نواره ها برگزار می شود و مأموریت 
بنیاد امام رضا)ع( با رویکرد تبیین همراه اس��ت. بنیاد در این ۲۰ سال 
فرازهای خوبی را در عرصه هنر و رسانه طی كرده و در جغرافیای ملی و 
بین المللی برنامه های بسیاری را اجرا كرده است، به  گونه ای كه جریانی 
را برای توسعه فرهنگ رضوی شکل داده و این بنیاد باید با راهبری یک 
تعامل را با ظرفیت های فرهنگی، به ویژه در جهان اسالم شکل دهد تا 

سهم همه نهادها در گسترش فرهنگ رضوی مشخص شود.«
وی با تأكید بر تح��ول در تولیدات جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 
گفت: »تعامل و مراوده با حوزه های مختلف فرهنگی و به ویژه با جهان 
اسالم جزو اهداف ماست. دستگاه ها نیز در كنار این بنیاد باید در سبد 

اعتبارات و برنامه هایشان فرهنگ رضوی قرار دهند. در همین  راستا به 
دنبال همکاری با بازیگران حوزه فرهنگ هستیم.«

مدیرعامل بنی��اد بین المللی امام رضا)ع( درب��اره زمانبندی برگزاری 
این جشنواره ها خاطرنشان كرد: »ابتدا جشنواره شعر است كه در سه 
بخش انجام می شود. جشنواره شعر فارسی، تركی و عربی و جشنواره 
ادبیات داستانی و جشنواره كودك دیگر بخش های حوزه ادبیات را دربر 
می گیرد. درباره بخش كودك باید بگویم تصمیم داریم با زبان ش��عر 

كودكان را بیشتر با زیبایی های امام رضا)ع( آشنا كنیم.«
س��عیدی زاده درباره دیگر جش��نواره های  در دس��ت برگزاری گفت: 
»تئاتر بزرگس��ال، خیابانی و كودك و نوجوان و عروس��کی، جشنواره 
عکس، گرافیک و هنرهای گرافیکی، جش��نواره آواها و نواها و سرود، 
جشنواره فیلم كوتاه و جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات از دیگر 

جشنواره ها هستند.«

وی درباره بخ��ش تئاتر هم عنوان كرد: »این قس��مت در س��ه بخش 
بزرگس��ال، خیابانی و كودك انجام می ش��ود. در حوزه تجس��می نیز 
خوشنویس��ی، عکس و گرافی��ک بخش های مختل��ف را داریم. دیگر 
جش��نواره مربوط به موسیقی می شود كه در دو قس��مت آواها و نواها 

برگزار خواهد شد.«
مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا )ع( در ادام��ه گفت: »همه این 
جشنواره ها را در كشور توسعه خواهیم داد و باید عدالت در این  جشنواره 
رعایت شود و زیست بوم فرهنگ رضوی در تمام  كشور عادالنه توسعه 
پیدا كند. سابقاً جشنواره ها به استان ها سپرده    می شد، اما در این دوره 
جدای از ظرفیت استانی دبیر ملی برای جشنواره ها انتخاب می شود تا 

پشتوانه ملی را هم در برگزاری جشنواره ها داشته باشیم.«
س��عیدی زاده اقدامات بنیاد بین المللی امام رضا)ع( را فراتر از برگزاری 
جشنواره های رضوی دانست و تأكید كرد: »عالوه بر جشنواره ها دو اقدام 
دیگر در حوزه فعال سازی توس��عه فرهنگ رضوی داریم. ابتدا سلسله 
همایش های پژوهش��ی در چهار استان و س��پس برگزاری هفته های 
فرهنگی رضوی از دهه كرامت سال آینده را خواهیم داشت كه هر هفته 
میهمان یک استان  خواهیم بود. س��ه همایش، جشنواره عکس و شعر 
را هم در بخش بین الملل برگزار خواهیم كرد. یکی دیگر از اقدامات ما 
جهت گیری های محتوایی برای توسعه مفاهیم  است و در تالش هستیم 
در دوره جدید مدیریتی بنیاد به موضوعاتی همچون س��یره رضوی در 
مفهوم امامت و ثمره آن در جامعه، پرداختن به اس��الم ناب محمدی، 
تبلیغات محوری دی��ن با كالم امام رضا)ع( و فرهن��گ  زیارت و اخالق 
اسالمی  برای رسیدن به جامعه دینی تراز بپردازیم.« در پایان این نشست 

از پوستر بیستمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد.

حمله كور به جشنواره بين المللي فجر
57۸ فيلم از 7۲ كشور متقاضي حضور در بخش بين الملل جشنواره فيلم فجر هستند

هادی عسگری     دیده بان

    سینما

     سینما

پخش مستندی درباره 3 شهيد نوجوان 
حادثه تروریستی شاهچراغ

مجموع�ه »از مدرس�ه ت�ا ح�رم« مس�تندی درب�اره 
س�ه ش�هيد نوج�وان اس�ت ك�ه در حمل�ه تروريس�تی 
ش�اهچراغ)ع( ب�ه درج�ه رفي�ع ش�هادت رس�يدند.

مس��تند از مدرس��ه تا حرم درباره زندگی ش��هیدان آرش��ام 
س��رایداران، علی اصغر لری گوئینی و محمدرضا كشاورز است 
كه در حادثه تروریستی ش��اهچراغ)ع( به فیض شهادت نائل 
آمدند. این برنامه در پنج بخش ۲۰ دقیقه ای تولید و سعی شده 
در این مجموعه روایت خانواده های شهدا، خاطره، زندگینامه 
و روحیات فردی و اخالقی شهدای نوجوان از نگاه دوستان آنها 
در مدرس��ه به تصویر كشیده شده شود. مس��تند از مدرسه تا 
حرم، كاری از گروه كودك و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما 
به تهیه كنندگی محمدعلی زارع شریفی است كه از ۱4 تا ۲۰ 
آذرماه ساعت ۱۱:3۰ و ۱5:3۰ از این شبکه پخش خواهد شد.
----------------------------------------------------

بانوی مهر در جشنواره سينما حقيقت
بانوی مهر مستند كوتاهی با موضوع احيای هنر »توبافی« 
در خراس�ان جنوبی راهی جشنواره س�ينما حقيقت شد.

مستند كوتاه »بانوی مهر« به تهیه كنندگی مجتبی حیدری به 
عنوان جدیدترین محصول مركز مستند سوره متقاضی حضور 
در شانزدهمین جشنواره »س��ینماحقیقت« شد. این مستند 
كوتاه كه محصول مركز مستند س��وره است روایتی از زندگی 
فاطمه ذاكریان است كه هنر »توبافی« را در روستای خراشاد 
استان خراسان جنوبی احیا كرده است. این روستا هم اكنون به 

عنوان روستای جهانی »توبافی« ثبت جهانی شده است.
----------------------------------------------------

هلند آثار تاریخی مکزیک را پس داد
در ادامه استرداد آثار تاريخی كش�ورها، اين بار مقام های 
هلند بي�ش از ۲00 اثر تاريخی را به مکزي�ك بازگرداندند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،  وزارت خارجه مکزیک با اشاره 
به تالش این كشور برای بازیابی آثار تاریخی از كشورهای خارجی 
اعالم كرد: مقام های هلند ۲۲3 اثر تاریخی متعلق به دوره »پیشا 
هیسپانیک« را به مکزیک بازگردانده اند. وزارت امور خارجه در 
بیانیه ای اعالم كرد كه استرداد این مجموعه آثار تاریخی نتیجه 
همکاری فعال بین دو كشور و نش��ان دهنده تعهد برای بازیابی 
اشیای تاریخی و فرهنگی و بازگرداندن آنها به خانه اصلی است.
----------------------------------------------------

 »یوز ایرانی« در نگارخانه سرو 
به نمایش گذاشته شد

نمايش�گاه عک�س و طراح�ی نقاش�ی »ي�وز ايران�ی« 
همزم�ان ب�ا چه�ارم دس�امبر روز جهان�ی يوزپلن�گ 
ش�د. افتت�اح  س�رو  فرهنگس�رای  نگارخان�ه  در 

نمایش��گاه عکس و طراحی نقاش��ی »یوز ایرانی« همزمان با 
چهارم دسامبر روز جهانی یوزپلنگ با حضور رویا فتحی، مدیر 
فرهنگی هنری منطقه 6 و رئیس فرهنگسرای سرو و جمعی از 
مسئوالن فرهنگی در نگارخانه این فرهنگسرا افتتاح شد. این 
نمایشگاه شامل ۲۱ اثر از عکس های یوزپلنگ های ایرانی و نماد 
طراحی و نقاشی برج های معروف ایران بر روی عکس هاست. 
آثار نمایشگاه، عکس هایی از وحید خدادادی و طراح و نقاشی 

رامبد دبستانی است.
----------------------------------------------------

 ۲۷۵ عنوان كتاب از صنعت نشر ایران 
در نمایشگاه استانبول 

در س�ی ونهمين دوره نمايش�گاه بين الملل�ی كت�اب 
اس�تانبول ۲75 عن�وان كت�اب ب�ه نمايندگ�ی از صنعت 
كش�ور توس�ط خانه كت�اب و ادبي�ات معرفی می ش�ود.
سی ونهمین دوره نمایشگاه بین المللی كتاب استانبول بعد از 
سه سال وقفه با شعار »دنیای جادویی كتاب« با حضور ناشرانی 
از كش��ورهای ایران، آلمان، امارات متحده عربی و رومانی در 
سه بخش نمایش��گاهی )ویژه نمایش و فروش كتاب(، بخش 
بین الملل )ویژه معرفی و مب��ادالت كپی رایت كتاب( و بخش 
رویدادها )ویژه اجرای برنامه های متن��وع ادبی و فرهنگی( با 
محوریت ادبیات فانتزی، علمی، تخیلی و رئالیسم جادویی از 

۱۲ آذر ماه آغاز به كار كرده است.

   مصطفي شاه كرمي
در حال�ي ك�ه اع�الم حض�ور 57۸ فيلم از 
7۲كشور متقاضي حضور در بخش بين الملل 
جشنواره چهل و يکم فجر انقالب اسالمي خبر 
از رونق اين جشنواره مي دهد، هيئت مديره 
انجمن موسوم به منتقدان س�ينما به تأسي 
از بيانيه دو، س�ه نف�ره چن�د روز پيش خانه 
سينما كه با موجي از انتقادات صنوف مختلف 
سينمايي مواجه شد، سعي كردند با رويکردي 
كام�اًل غير س�ينمايي و سياس�ت زده اعالم 
كنن�د جش�نواره فج�ر را تحري�م كرده اند. 
اواخر هفته گذش��ته و همزمان ب��ا ادامه یافتن 
ثبت نام كش��ورهاي متقاضي حضور در بخش 
بین المل��ل چه��ل و یکمی��ن دوره جش��نواره 
بین المللي فیلم فجر كه از ۱5 شهریور ماه آغاز 
شده بود، روابط عمومي این رویداد اعالم كرد در 
مجموع 578 فیلم از 7۲ كشور متقاضي حضور 
در بخش بین الملل جش��نواره شامل سینماي 
س��عادت و جلوگاه ش��رق )مس��ابقه سینماي 
كشور هاي آسیایي – اسالمي( شدند؛ آثاري از 
كشورهاي آس��یایي و منطقه اي تا اروپا و حتي 

امریکاي شمالي و جنوبي. 
اغلب ناظ��ران و منتقدان معتقدن��د كه این فوج 
قابل اعتنا از آثار كش��ورهاي دنیا براي حضور در 
جش��نواره بین المللي فجر امس��ال بعد از دوران 
پاندمي كرونا كه همه اتفاقات و رویدادهاي جهاني 
را تحت تأثیر خودش قرار داده بود، نشان از پویایي 

و اهمیت این رویداد بین المللي كشورمان دارد. 
   خروشان نمايي يك تاالب!

بعد از بیانیه دو، س��ه نفره چن��د روز پیش خانه 
سینما كه در آن ضمن اینکه روي اقدامات دولت 
در نظام بخش��ي به فضاي هنري و س��ینمایي و 
دور كردن س��ینماگران از فضاهاي احساس��ي 
و همچنی��ن نادیده گرفت��ن اظهارات سیاس��ي 
تند برخي س��ینماگران چشم بسته بودند، حاال 
هیئت مدیره انجمن صنفي منتقدان و نویسندگان 
آثار سینمایي ایران هم با انتشار بیانیه اي مملو از 
توهم، خیالبافي و تناقض اعالم كرده اند در هیچ 

جشنواره سینمایي شركت نمي كنند!
اعضاي هیئت مدیره این انجمن كه سال هاست 
با اقدامات سیاس��ي و غیر سینمایي وجه هنري 
و سینمایي آن را بي اعتبار كرده اند تا جایي كه 
افش��اگري هاي گاه و بي گاه برخ��ي اعضاي آن 
نش��ان مي دهد اقدامات چند عضو براي كسب 
انتفاع ش��خصي و جریاني ش��ان چه به روز آن 

آورده است)افش��اگري و اس��تعفاي طهماسب 
صلح جو یکي از اعضاي هیئت رئیس��ه وقت این 
انجمن كه در متن اس��تعفایش نوشته بود» آیا 
صحبت از تعریف درس��ت و اصولي یک تشکل 
صنفي با ساختار و الگوهاي سندیکایي است یا 
یک جمع دورهمي كه محلي براي رانت خواهي 
)و خواري!( عده معدودي  است كه در شرایطي نه 
چندان مطمئن و قابل استناد بر مسند مدیریت 
و ریاست و دبیري و الخ آن تکیه زده اند تا عرض 

خود ببرند و زحمت دیگران بدارند؟!«( 
در بخشي از بیانیه هیئت مدیره انجمن موسوم 
به منتق��دان س��ینما آمده است: »جش��نواره و 
سینماي ایران را وارد داستان ها و كشمکش هاي 
سیاسي، باندي و گروهي خود نکنید، زیرا بهره اي 
نمي برید. این عرصه را به اهلش و به متخصصانش 
واگذارید، زیرا اگر سینماي ایران را مي شناختید 
كه مي باید از بانوان و مردان ارزشمند این سینما 
كه براي اعتالي هنر سینما در این مملکت بیدار و 
كوشا هستند و جانفشاني مي كنند، تقدیر و تشکر 
مي كردید نه اینکه، هنرمندان این سرزمین را از 

كار خود دلسرد كنید.«
   اهداف بيانيه سازان

این افراد با انتش��ار این بیانیه و در هم آمیختن 
دوغ و دوشاب و ارائه ملغمه اي از راست و دروغ 
چند هدف را دنبال مي كنن��د. اولین هدف در 
انتشار این بیانیه چند نفره فرافکني، فرار به جلو 
و نیز عدم مسئولیت پذیري در رابطه با وظایف 
حرفه اي است كه اقدامات آن در سال هاي اخیر 
به نقض غرض تش��کیل آن بدل شده اس��ت به 
نحوي كه به جاي مراعات بندهاي اساس��نامه 
در عضو گیري حرفه اي و قانوني مشغول جذب 
افراد در گعده ه��اي كاف��ه اي و دورهمي هاي 
شخصي شان هستند! هدف دیگر همانند بیانیه 
خانه س��ینما عوض كردن جاي جالد و شهید 

است كه به جاي توجیه سینماگران براي عدم 
اظهار نظرهاي عجیب و غریب در اموري كه هیچ 
قرابتي با آن ندارند حاكمیت و نظام را به خاطر 
جلوگیري از دروغ پ��ردازي و اقدامات ضد ملي 
میهني جماعت كم سواد سلبریتي، مورد مؤاخذه 
قرار مي دهند! یکي دیگ��ر از اهداف به زعم آنها 
زنده نگهداشتن شعله هاي اغتشاشات به منظور 
امید بخشي به افراد و جریانات برانداز است. هدف 
دیگر دنباله روي مسیر دروغ پردازي رسانه هاي 
معاند و ش��بکه هاي ماهواره اي بي آبرویي مثل 
بي بي س��ي فارس��ي و س��عودي اینترنشنال از 
مجراي یک انجمن به اصطالح صنفي است! و در 
نهایت هدف اصلي كم رونق كردن جشنواره ها 
و رویدادهاي داخلي به منظ��ور القاي كم فروغ 
بودن اقبال از سوي هنرمندان و سینماگران و 
حتي مردم است و البته در این میان بهره هاي 
مالي و مادي و نیز كس��ب اقامت و تابعیت هم 

مانند همیشه نقشي كانوني دارد. 
در حالي كه اعالم تعداد باالي اثر ثبت نام شده 
از سوي 7۲ كشور دنیا براي حضور در جشنواره 
فجر كه بعد از چندین دوره انفکاك بخش هاي 
داخلي و بین الملل آن مجدداً به صورت پیوسته 
و مانند گذشته برگزار مي ش��ود، نشان از رونق 
این رویداد دارد و در ایامي كه كشورمان در یک 
جنگ هیبریدي ادراكي و ش��ناختي بي سابقه 
مورد تهاج��م و تخاصم برخي كش��ورهاي ضد 
ایراني قرار گرفته، جشنواره فجر مي تواند فرصتي 
براي جهش س��ینماي كرخت و روشنفکر زده 
كش��ورمان باش��د. س��ینماي آفت زده اي كه 
طي س��الیان اخیر به دلیل اقدامات و اظهارات 
غیر هنري و سیاس��ت زده برخي سینماگران و 
سلبریتي ها به عرصه اي براي سیاه نمایي اوضاع 
كشور و تولید آثاري مبدل ش��ده بود كه حتي 
نش��ان دادن یک اتوبان یا یک كاراكتر ش��اد و 

خوشحال در فیلم هایش ممنوع بود!
ضلع مکمل این بیانیه نویس��اني كه همه آبرو 
و اعتبارش��ان را از مح��ل درآمده��اي همین 
مردم و مملکت كس��ب كرده اند و براي كسب 
لبخن��د رضای��ت جشنواره س��االران خارجي 
حاضرند هر دروغي را به كش��ور و جامعه شان 
نس��بت بدهند. اقدامات گاه و بیگاه و جریاني 
طیف هاي پر سرو صدا اما كم تعدادي است كه 
منافع شان را در تحریم و هجمه به ساختارهاي 
س��ینمایي و هنري مي دانند. این ع��ده كه تا 
قبل از گرین كارتي شدن محل ارتزاق و كسب 
درآمدش��ان بودجه هاي مش��کوك بوده است، 
در این مس��یر براي گرفتن پروژه از بخش هاي 
حاكمیتي و نهاده��اي متنوع انقالب��ي نیز در 
برهه ه��اي مختلف گوي س��بقت را از دیگران 
ربوده بودند و حاال با نمک نشناس��ي با انتش��ار 
بیانیه هاي مملو از دروغ و تناقض مشغول ایفاي 
نقش به نفع دشمنان این كشور و ملت هستند. 
واقعیت این است كه جش��نواره سینمایي فجر 
هم مانند دیگر رویدادهاي برپا ش��ده از جمله 
جش��نواره فیلم كوتاه تهران با اس��تقبال مردم 
و هنرمندان میهن پرس��ت برگزار مي ش��ود و 
روس��یاهي آن براي كس��اني مي مان��د كه در 
بزنگاه هایي مثل این روزها آب به آسیاب دشمن 
ریختند و سعي در شعله ورتر كردن آتش فتنه و 

اغتشاش و آشوب داشتند. 

اغل��ب ناظ��ران و منتق��دان 
معتقدند كه اين فوج  قابل اعتنا 
از آث��ار كش��ورهاي دني��ا 
ب��راي حضور در جش��نواره 
بين المللي فجر امسال نشان 
از پويايي و اهميت اين رويداد 
بين الملل��ي كش��ورمان دارد

    رویداد


