
 برگزاری جشنواره »ایران پیروز « 
در فرهنگسرای اندیشه

فرهنگس�رای اندیش�ه 
جشنواره »ایران پیروز « 
را همزمان با مس�ابقات 
فوتب�ال  جام جهان�ی 
برگزار ک�رده و همه روزه 
تاپایان این رویداد پذیرای 
خانواده     ها و نوجوانان است. 
به گزارش »جوان«، جشنواره »ایران پیروز « جشنواره فرهنگی ورزشی 
سازمان فرهنگی هنری است که همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی 
فوتبال در مناطق  بیست ودوگانه ش��هر تهران، فرهنگسرا    ها و خانه های 
فرهنگ مناطق مختلف برگزار می ش��ود. در این جش��نواره برنامه     هایی 
برای خانواده     ها به ویژه نوجوانان برگزار ش��ده و از آنان دعوت می ش��ود 
با حضور در فرهنگسرا    ها لحظاتی ش��اد و مفرح را در کنار دیگر اعضای 
خانواده خود تجربه کنند.  جشنواره »ایران پیروز « از شش بخش اصلی 
تشکیل شده که از آن جمله می توان به »بازی های گروهی«، »پویش های 
فوتبالی«، »غرفه های محصوالت«، »فضاسازی هویت ایرانی« و »اردوی 
دانش آموزی« تشکیل شده اس��ت. همچنین بخش بازی     ها شامل پنج 
قسمت لیگ فیفا، بازی های رومیزی فوتبالی، فوتبال دستی، چالش های 
فوتبالی و فوتبال آدمکی خواهد بود. همه بازی     ها به صورت مسابقه برگزار 
می شود و برندگان در هر روز جوایزی دریافت می کنند.  این غرفه از روز 
29آبان ماه همزمان با آغاز مس��ابقات فوتبال جام جهانی فعالیت خود را 
آغاز کرده و تا ۸ آذر همه روزه از س��اعت ۱۵ تا ۱۷ پذیرای خانواده     ها در 

فضای باز مجاور فرهنگسرای اندیشه است. 

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6632 | پنج ش��نبه 3 آذر  1401 | 29 ربیع الثان��ی 1444 |  اذان ظه��ر: 11:51 | 
غروب آفتاب: 16:53 | اذان مغرب:13: 17 | نیمه شب شرعی:23:07 |      اذان صبح فردا: 05:22 | طلوع آفتاب فردا: 06:50 |

نما |  عباس گودرزی
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مد    یرعامل و مد    یر مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد    بیر: غالمرضا صاد    قیان
آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 

تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 3۸4
سازمان آگهی ها:  ۸۸49۸4۵۸

روابط عمومي:۸۸49۸44۸ ، نمابر: 6 -۸۸۸4۵634 
توزیع: شرکت نشر گستر امروز ۸۸49۸4۷6 

چاپ: همشهری
www.javanonline.ir

ام�ام ص�ادق علیه الس�ام 
می فرماید:

بار خدایا! من از غ�م و اندوه 
و ناتوانی و تنبل�ی به تو پناه 

می برم. 

»م�ن الیحضره الفقی�ه « ج1 
ص335 ح981

گفت وگوی »جوان « با کارگردان اثر برگزیده جشنواره تئاتر مقاومت

تئاتر مقاومت در مفهوم به روزرسانی شده است

    محمدصادق عابدینی
تئات�ر مقاوم�ت ب�ا اف�زودن بخش ه�ای جدی�د، خود 
را به روزرس�انی ک�رده اس�ت و از نظ�ر محتوای�ی 
و کیف�ی نی�ز ش�اهد ای�ن ب�ه روزرس�انی هس�تیم. 
نمایش »مجنون«)پل حمید( به کارگردانی علی حسینقلی زاده، از 
آثار برجسته  حاضر در بخش رادیو تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر 

مقاومت بود. نمایشی که توجه منتقدان را به خود جلب کرد. 
»مجنون« در اختتامیه بخش رادیو تئاتر توانس��ت جایزه ویژه 
هیئت داوران را به دلیل استفاده درست از مشخصات اجرایی 

»رادیو تئاتر« به خود اختصاص دهد. 
همچنین »مجنون«)پل حمید( توانست از جشنواره بین المللی 
تئاتر مقاومت به طور مستقیم به جشنواره تئاتر فجر راه یابد. »در 
دل خاك«، »پل حمید«، »روایت ناتمام زیبای خط خطی « و 
»زنده عشق « چهار گروه نمایشی بودند که به طور مستقیم به 
بخش رادیو تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. 
حس��ینقلی زاده کارگ��ردان نمایش رادیوی��ی »مجنون«)پل 
حمید( در گفت وگو ب��ا »جوان « درباره این دوره از جش��نواره 
بین المللی تئاتر مقاومت، می گوید: »تعریف مان از مقاومت را 
باید هر روز به روز کنیم. امسال در جش��نواره بین المللی تئاتر 
مقاومت نمایش      هایی را در بخش رادیویی تماشا کردیم که سطح 
کیفی باالیی داشتند. مشخص بود که گروه های نمایشی متوجه 
ش��ده اند که ش��کل مقاومت و ابعاد آن تغییر کرده است و باید 
نمایش      ها را تکنیکی تر کنند و تکنولوژی را به کار گیرند، چرا که 
نمایش هایشان شعاری نبودند. اما همچنان در زمینه مقاومت باید 
هنرمان را تقویت کنیم البته در جشنواره تئاتر مقاومت استارت 

این مقوله زده شده است.«
وی با اشاره به افزوده شدن بخش های جدید به جشنواره تئاتر 
مقاومت، ادامه می دهد:» خوشبختانه امسال بخش رادیو نمایش 
به جشنواره تئاتر مقاومت اضافه شد. قضیه جشنواره مقاومت 
حکایت این ضرب المثل است که می گوید: »باید کم خرج کرد و 

زیاد سود برد« یعنی ما در بخش رادیو تئاتر چیزی بین رادیو و تئاتر 
داریم. البته نمی توان آن را یک ژانر مخصوص تلقی کرد، چرا که 
از حدود 20 سال پیش در کشورهای اروپایی چنین چیزی وجود 
داشته است. اما اینکه ما بتوانیم تکنولوژی رادیو و تئاتر را که هم 
شنیداری و هم تصویری است در این گونه نمایشی تقویت کنیم 
مهم است تا بتوانیم آن را در خدمت سوژه های جریان مقاومت 
قرار دهیم و در نهایت بیشترین بهره را از آن بگیریم. رادیوتئاتر 
ظرفیت باالیی دارد و اگر در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری شود 
بازخوردهای بی نظیری خواهیم داشت. رادیو تئاتر ظرفیت مهمی 
برای ارتباط با نسل امروز دارد، چرا که با روح و دل مخاطب ارتباط 

برقرار می کند و از نمایش صحنه ای اثرگذارتر است.«
کارگردان نمایش »مجنون« می گوید: »امس��ال در جشنواره 
تئاتر مقاومت شاهد آثار بس��یار باکیفیتی بودیم؛ اصاًل انتظار 
چنین آثار باکیفیتی را در بخش رادیوتئاتر نداشتیم. خوشبختانه 
گروه های مختلف در این بخش با دست پر شرکت کرده بودند و 
نویدی برای پربار شدن جشنواره های مختلف کشور خواهد بود. 
مقاومت مؤلفه ای حیاتی برای همه اعضای جامعه، خانواده ها، 
مردان، زنان و جوانان است لذا اگر بتوانیم نسل امروز را با مقوله 

مقاومت آشنا کنیم به آنها خدمت بزرگی کرده ایم.«
حسینقلی زاده در ش��رح ایده نمایش »مجنون«)پل حمید( 
توضیح می دهد: »پل حمید درباره پل شحیطاط است که در 
جزایر مجنون قرار دارد؛ وقت��ی رزمندگان ما این پل را تصرف 
کردند به خاطر حساسیت آن حمید باکری به برادرش آقا مهدی 
ماأموریت داد تا پل را حفظ کند. حمید در این مأموریت پل را 
حفظ کرد اما در انتها به شهادت رسید. عصر همان روز معاون 
شهید باکری یعنی مرتضی یاغچیان به شهادت رسید. دیدگاه 
من در این قصه این بود که نس��ل امروزمان باید از پل      هایی رد 
شود که مثل حمید باکری محکم باش��ند و از روی هر پلی رد 
نشوند بلکه از روی پل های محکمی رد شوند که حدود هزار نفر 

از رزمندگان ما برای حفظ آن مقاومت کردند.«
بنابر این گزارش حسینقلی زاده فعالیت حرفه ای خود را در عرصه 
نمایش از سال ۱362 با حضور همزمان در جبهه های جنگ رقم 
زد. وی یکی از رزمندگانی اس��ت ک��ه در دوران دفاع مقدس از 
نزدیک شاهد رشادت های شهید مهدی باکری بوده و بی سیم چی 

گردان های نزدیک مهدی باکری در لشکر عاشورا بوده است. 
ش��م هنری حس��ین قلی زاده موج��ب می ش��ود وارد عرصه 
نمایش نامه نویسی شود. از آنجا که خودش روزگاری رزمنده بوده 
و رشادت رزمندگان کشورمان را در هشت سال دفاع مقدس از 

نزدیک لمس کرده، آثار او به واقعیت بسیار نزدیکند.

   رویداد

در قالب کتاب »بادبان     ها را بکشید « منتشر شد

11 روایت از خانواده های چندفرزند ایرانی
نویسنده کتاب های »کاش برگردی« و »یادت باشد« مطرح کرد

کم توجهی به روایت سوم شخص مادران شهدا در نوشتن آثار
محمد رسول ماحسنی، نویسنده کتاب »کاش برگردی« گفت: 
به روایت از همسران شهدا و خود ش�هدا به زبان سوم شخص 
پرداخته شده است اما از زبان مادر شهید این روایت    ها کمتر است. 
محمد رسول مالحس��نی، نویس��نده کتاب »کاش برگردی« در 
یازدهمین جلسه از فصل سوم قرار سه شنبه های انتشارات شهید 
کاظمی که با محوریت نقد و بررسی این اثر در مجتمع ناشران شهر 
قم برگزار شد، گفت: استقبال خوبی که از »کتاب یادت باشد« که 
روایت زندگی عاشقانه شهید حمید سیاهکالی مرادی است شده 
است. تأییدی که مقام معظم رهبری بر کتاب در جلسه با اعضای 
مجلس خبرگان داشتند و فرمودند که »داستان قهرمان کتاب یادت 
باشد باید در تاریخ ثبت بشود«، کار را برای من سخت کرد. خیلی 

سخت بود سراغ سوژه ای بروم که ادامه دهنده این مسیر باشد. 
وی اظهار کرد: احساسم این است که با همه گفت وگو    هایی که با 
خانواده های معظم شهدا داشتم، به این نتیجه رسیدم که یکی از 
علت العلل شهادت این شهدا پدر و مادر آنها هستند. نوع نگاه و نوع 
تربیت شان در خلق این اتفاق مؤثر بوده است. برای همین اصرار 
داشتم که برخالف کتاب »یادت باشد« که از دوره جوانی شهید 
صحبت کردم، در کتاب »کاش برگردی« روی این موضوع تأکید 

کنم و برای همین ماجرا از کودکی شهید شروع می شود. 
وی گفت: سختی     هایی که پدر و مادر برای تربیت این فرزندان 
کش��یدند و فضای خاصی که ما در کتاب مشاهده می کنیم که 
والدین شهید در یک فضای کوچک، زندگی کارگری اما آبرومند 
فرزندان ش��ان را بزرگ کردند، به ویژه دقت نظری که نسبت به 
بیت المال داش��تند قابل تحسین اس��ت. تالش کردم در کتاب 

»کاش برگردی« به این سؤال پاسخ دهم که شهدا چه طور به این 
درجه از ایثار و در نهایت شهادت رسیدند. 

مالحسنی یکی از ویژگی های کتاب »کاش برگردی« را انتخاب 
راوی بیان کرد و افزود: روایت از همسران شهدا و روایت از خود 
شهدا به زبان سوم شخص خیلی زیاد داریم اما از زبان مادر شهید 
خیلی کم داشتیم. اگر بخواهیم براساس تعریفی که در ادبیات 
پایداری وجود دارد روایت بنویسیم، طبیعتاً باید سراغ خاطرات 
شهدا برویم اما بنا به فرمایش مقام معظم رهبری اگر قرار است 
فتح قله را روایت کنیم، باید اتفاقات دامنه را هم بیان کنیم. این 

دامنه همان پشت جبهه است. 
مالحس��نی افزود: من س��ه ارتباط را به ویژه در شهدای مدافع 
حرم خیلی خاص دیدم. ارتباط با خدا، ارتباط و احترام عجیب 
به والدین و ارتباط، رابطه اجتماعی و دستگیری اطرافیان و افراد 
نیازمند. این سه محور، سه راه اصلی و سه راه میانبری بود که شهدا 

برای رسیدن به هدف شان به آن توجه داشتند.

کت�اب »بادبان     ه�ا را بکش�ید«؛ ی�ازده روای�ت از خانواده های 
ایرانی ب�ه قل�م جمع�ی از نویس�ندگان روانه بازار نش�ر ش�د. 
»بادبان     ها را بکشید«؛ یازده روایت از خانواده های ایرانی به قلم جمعی 
از نویسندگان است که از سوی انتشارات »راه یار « چاپ و روانه بازار نشر 
شده است.  تجربه تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای 
و خانواده های هس��ته ای چندفرزندی به خانواده ه��ای تک فرزندی 
وضعیت جدیدی را در عرصه های اجتماع��ی و خانوادگی و فردی به 
وجود آورده اس��ت. نتایج پژوهش    ها هم در برآورد وضعیت جدید در 
مقایسه با مدل قبلی، همواره به نفع تعامالت خانوادگی چندفرزندی 

بوده است اما وضعیت موجود چگونه است؟
خانواده    ها دیگر بچه دار نمی شوند یا به یک یا دو فرزند اکتفا می کنند و بدیهی  
است این وضعیت در کشور ایران، از آثار سیاست »فرزند کمتر، زندگی بهتر« 

و محصول ویژگی های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جاری است. 
طبیعتاً هم��ه خانواده    ها در مس��یری هموار حرک��ت نمی کنند اما 
تصویری که حتی آمارهای کشور نشان می دهد، بیانگر آن است که 
افراد در دل شان این سبک زندگی را دوست دارند و تکریم می کنند 
و همین باعث ش��ده اس��ت که ما به ایده لذت بخ��ش چندفرزندی 
نزدیک تر بش��ویم و به تماش��ای آن بنش��ینیم. بحق، گام اول برای 
حرکت به س��مت خانواده های با کارکرد مطل��وب در همه جوامع، 
همین به تصویرکشیدن است و این مهم، یکی از اهداف ما در جلد اول 

از مجموعه کتاب های »محیا« در »خانه همبازی« است. 
در کتاب بادبان    ها را بکشید از هر طیف مادر و پدری داریم: خانواده ای 
که در روس��تا زندگی می کند یا دیگری که پایتخت نش��ین اس��ت. 
خانواده ای که در موقعیتی دست به انتخاب زده اند که عرف، بارداری 

در آن مقط��ع زمان��ی را 
نمی پسندد تا کسی که 
پس از گذشت ۱0سال 
از انتخاب سبک زندگی 
بدون فرزند، خانواده خود 
را گس��ترده کرده  و برای 
تأمین موقعیت تربیتی 
مطلوب ت��ر ب��ه وط��ن 
برگشته  اس��ت. مادری 
که به دلی��ل مانع دیدن 
فرزن��د بیش��تر ب��رای 
پیشرفت شخصی تا مرز 
سقط جنین پیش رفته 
یا مادری که بعد از ورود فرزندان، با تغییر سبک کاری، در منزل، مسیر 
فعالیت اجتماعی و شغلی اش را ادامه می دهد. خانواده ای که با وجود 
مهاجرت های متعدد ناشی از کار پدر خانواده، زندگی را متوقف نکرده و 

مسیر را با پویایی و پشتکار بیشتری ادامه می دهد و... .
وجه اشتراك همۀ یازده خانواده ای که در این فرصت، دور هم جمع 
شده اند، رضایت و خوشحالی ش��ان از تصمیمی  است که گرفته اند. 
راویان کتاب، زندگی را فانتزی و به دور از سختی نمی بینند؛ اما این 
سبک زندگی را با همۀ سختی و آس��انی اش دوست دارند و از بودن 

اعضای خانواده شان کنار هم لذت می برند...  «
کتاب »بادبان     ها را بکشید « در 24۸صفحه، شمارگان ۱000نسخه و 

قیمت ۷0هزار تومان از سوی انتشارات »راه یار « منتشر شده است.

تنفسمصنوعیبهچندسینماگرخیالباز!
 انقابی که به جای خیابان در کف توئیتر و اینستاگرام اتفاق می افتد، به طور عادی 

برای آنهایی که بخش عمده ای از وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند ایجاد توهم می کند

مصطفی محمدی     دیده بان

    کتاب

     تئاتر

75فیلممتقاضیحضور
دربخشسودایسیمرغفجرچهلویکم

75 فیل�م متقاض�ی حض�ور در بخش س�ودای س�یمرغ 
چهل و یکمی�ن جش�نواره بین المللی فیلم فجر ش�دند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم فجر، طی یک ماه فرصت ثبت نام آثار س��ینمایی در سامانه 
جشنواره که تا پایان آبان ماه ادامه داشت، تهیه کنندگان ۷۵ اثر 
درخواستی خود را برای حضور در بخش سودای سیمرغ )مسابقه 
سینمای ایران( جشنواره چهل ویکم ثبت کرده اند.  تطابق آثار ثبت 
نامی با آیین نامه توسط دبیرخانه جشنواره آغاز شده و فیلم های 
حائز شرایط حضور پس از ارسال نسخه کامل توسط هیئت انتخاب 
بازبینی خواهد ش��د. هیئت انتخاب مسابقه بخش ملی، بازبینی 
فیلم های متقاضی حضور را از ۱۵آذرماه آغاز و تا ۱۵ دی ماه اسامی 
فیلم های منتخب را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران 
چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم خواهند کرد.  
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ۱2 تا 22 بهمن ماه 

سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار می شود. 
---------------------------------------------------

فروش۱۲۰هزارجلدیکتابهایپویش
»قهرمانمن«

پوی�ش کتابخوانی »قهرم�ان من« با محوری�ت کتاب های 
»داداش ابراهی�م، علی لندی و آقا محس�ن« با اس�تقبال 
مخاطب�ان به ف�روش 1۲۰ ه�زار جل�د از این آثار رس�ید. 
پویش کتابخوانی »قهرمان من« با محوریت کتاب های »داداش 
ابراهیم«، »علی لندی« و »آقا محس��ن« با همکاری مش��ترك 
مرکز رسانه ای شیرازه و انتشارات کتابک در حال برگزاری است.  
»داداش ابراهیم«، نوشته محمدعلی جابری، کتابی است که به 
معرفی شهید ابراهیم هادی می پردازد. قهرمان این کتاب در اول 
اردیبهشت ۱336 متولد شد و در س��ال ۱36۱ در کانال کمیل 
به شهادت رسید.  کتاب »علی لندی« نوش��ته محدثه سادات 
طباطبایی اس��ت. علی لندی پس��ری بود که صفت های زیبا و 
خاصی را به همه نشان داد، مثل از خودگذشتگی، احترام و ارزش 

قائل شدن برای دیگران و عشق به مردم سرزمینش. 
کتاب »آقا محسن«، نوش��ته محمدعلی جابری نیز چند داستان 
زیبا از شهید جاویدان، محس��ن حججی را روایت کرده است. به 
دنبال استقبال مخاطبان از این پویش، میزان فروش این مجموعه 
سه جلدی به ۱20 هزار جلد رس��یده است. این پویش کتابخوانی 
از ۱6 مهر آغاز ش��ده و تا ۱6 آذر ادام��ه دارد. همچنین جوایز این 
دوره از پویش پویا، ۵00 میلیون ریال جوایز نقدی خواهد بود که با 

قرعه کشی به برگزیدگان اهدا می شود. 
---------------------------------------------------

راهیابیانیمیشن»لوپتو«
بهجشنواره»کیدز«هندوستان

انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری 
محصول مرکز انیمیشن س�وره در ادامه حضور بین المللی 
خود، راهی جش�نواره جهانی کیذر س�ینمای هند ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی س��ازمان سینمایی 
سوره، انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری 
و تهیه کنندگی محمدحس��ین صادقی و احسان کاوه، به بخش 
رقابتی س��ومین دوره جشنواره جهانی کیدز س��ینما راه یافت. 
این جش��نواره که از ۱۱ آذرماه جاری در شهر بمبئی کشور هند 
برگزار می شود، به فیلم     هایی با محوریت کودکان و با شعار »آینده 
بهتر برای کودکان « می پردازد و تالش��ی است در جهت زدودن 
آثار محدودیت     هایی که همه گیری کووی��د ۱9، روی کودکان و 
دنیایشان گذاشته است. محدودیت     هایی که با تعطیلی پارك     ها 
و زمین های تفریح و معاش��رت با دوستان برای بچه     ها ایجاد شد 
و آنها را در خانه     ها محبوس کرد که موجب شد خالقیت بچه     ها 
کم رنگ شده و آزادی آنها محدود شود. در این رویداد هفت روزه 
کودکان می توانند فیلم تماشا کنند، با کارگردانان و بازیگران تعامل 
داشته باش��ند و همچنین در کارگاه های زنده مختلف در زمینه 
فیلمنامه نویسی، انیمیشن و فیلمسازی شرکت کنند.  »لوپتو« 
که هم اکنون در سینماهای سراسر کش��ور در حال اکران است؛ 
نخستین محصول مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره است که 
با تکنیک سه بعدی در استودیوی فراسوی ابعاد توسط هنرمندان 
جوان کرمانی تولید شده است و تاکنون با جذب بیش از ۱۵0 هزار 

مخاطب، در آستانه فروش 4 میلیارد تومانی قرار دارد.

   جواد محرمی
در دوم�اه اخیر بخش�ی از اهالی س�ینما و 
تئاتر بی�ش از دیگ�ران تحت تأثی�ر فضای 
مجازی نقش آفرین انتشار شایعات بوده  اند.

گفته می شود چند کارگردان تئاتر اخیراً درصدد 
بوده اند در اقدامی هماهنگ با انتشار یادداشت       هایی 
اعالم کنند در اجرای آثارشان دیگر بازیگران زن را 
باحجاب روی صحنه نمی فرستند! از سویی دیگر 
دو روز پی��ش محمدرضا ش��فیعی، تهیه کننده 
سینما و تلویزیون در قالب یک توئیت اعالم کرده 
بود: »امروز متوجه شدم برخی فیلم های سینمایی 
درحال فیلمبرداری پالن های خود را با دو وضعیت 

بی حجاب و با حجاب ضبط می کنند.«
شفیعی نوشته بود: »جنگ ترکیبی دشمن با ایجاد 
محاسبات غلط با تحلیل های برخی سینماگران 
چه کرده است!«  هرچند این ادعا تکذیب شد اما به 

عنوان یک احتمال برخی به آن پرداختند.
   غرق شدن در فضای مجازی 

البته این توهمات ش��اید از س��وی چند نوجوانی 
که این سال       ها به دلیل تعطیلی مدارس به فضای 
مجازی فرس��تاده ش��ده اند قابل توجیه باشد اما 
از س��وی آدم       هایی که خودش��ان سال هاست کار 
رسانه ای جدی انجام می دهند، نشان از یک ضایعه 
دارد. اساس��اً حضور بیش از حد در فضای مجازی 
و دنبال کردن طیفی از رس��انه       ها و افراد که افکار 
و اندیشه های یکسان و مشترکی را نشر می دهند 
می تواند به راحتی موجب تحلیل های تک بعدی و 
برداشت های سطحی و غلط از واقعیت های اجتماع 
شود. فقط کافی اس��ت که س��ینماگر در فضای 
مجازی پیج های بی بی سی فارسی و اینترنشنال را 
دنبال کند تا هر بار که گوشی تلفن همراه خود را باز 
می کند با طیفی وسیع از دروغ و شایعه مواجه شود و 
معلوم است که نتیجه این در معرض بودن هدفمند 
چه نتیجه ای دربرخواهد داشت. به طور قطع بخشی 
از سینماگرانی که این روز       ها دست به کشف حجاب 
می زنند یا عنوان می کنند دیگر حاضر نیستند با 
نهادهای حاکمیتی برای اخذ مجوز همکاری کنند 
دچار اشتباه محاسباتی درباره میزان نارضایتی       ها 
هستند. این وضعیت در وهله اول معلول کانالیزه 
ش��دن افراد تحت طیفی خاص از رسانه هاست و 
از سویی دیگر معلول افرادی اس��ت که در حلقه 

دوستان و نزدیکان این اشخاص قرار دارند. 
   سینماگران و تئاتری       ها قربانیان فضای مجازی

اگر آنچه محمد رضا شفیعی درباره فیلمبرداری 

در دو وضعیت از سوی برخی سینماگران عنوان 
کرده صحت داش��ته باش��د باید این اشخاص را 
قربانیان جدی و قابل ترحم فضای مجازی قلمداد 
کرد. افرادی که احتماالً به رسم مألوف سینماگران 
لنگ ظهر از خواب بیدار می ش��وند و پس از یک 

دوش ظهرگاهی گوشی را روشن می کنند و وارد 
فضای مجازی می شوند و ایران را غرق در آتش یک 
انقالب عظیم می بینند! و هنگامی هم که پشت 
فرمان ماشین های شان به خیابان می روند تماشای 
چند دختر کشف حجاب کرده و شنیدن صدای 
چند بوق خودرو مجاب شان می کند که آتش کف 

توئیتر و اینستاگرام ریشه در واقعیت دارد. 
شاید بتوان گفت از میان همه اقشار و اصناف در 
دوماهی که برخی اغتشاشات در فضای مجازی رخ 
نموده اهالی هنر و به ویژه سینماگران و تئاتری       ها 
بیش از همه درگیر القائات یکس��ویه رسانه های 
ضد ایرانی ش��ده اند. این البته خود نی��از به یک 
آسیب شناسی جدی دارد که چرا بخشی از جامعه و 
باالخص طیفی خاص از سینماگران تا این حد خود 

را در معرض شایعات فضای مجازی قرار داده اند. 
   توهم خانه سینما از کجا ناشی می شود!

از نشانه های بارز چنین وضعیتی بیانیه سیاسی و 
متوهمانه نهادی چون خانه سینماست که دو روز 
پیش صادر شد و حتی به خود اجازه داد حاکمیت 
و قوه قضائیه را با لحن و ادبیات��ی که نزدیک به 
ادبیات گروه های محارب و ضد انقالب است مورد 
خطاب قرار بدهد که برای مثال اگر چنین و چنان 
نشود دس��ت به اعتصاب می زنیم! البته به نظر 
می رسد بیانیه تند و نابخردانه خانه سینما صرفاً 
معلول توهمات فضای مجازی نباش��د و برخی 

اعضای این نهاد عامدانه ترجیح می دهند فضایی 
عقالنی بر مناسبات میان سینماگران با حاکمیت 
برقرار نباشد و این تندتر کردن فضا از سوی خانه 
سینما چیزی نیست که صرفاً بتوان آن را به یک 

عصبانیت آنی از سوی چند عضو تقلیل داد. 
باید گفت که متأسفانه خانه س��ینما به احتمال 
بس��یار زیاد کاماًل هدفمند و برنامه ریزی ش��ده 
اقدام به صدور بیانیه ای آتش��ین با لحنی شبیه به 
گروهک های معاند کرده است تا در وضعیتی که 
تحلیل       ها به سمت این می رود که نباید واکنش های 
ضد ایرانی چند سینماگر متوقف شود دست به یک 
تعادل روحی و ذهنی در میان این قشر بزند تا البد 
در افکار سینماگران القای اقتدار نظام شکل نگیرد. 
بازداشت دو سینماگر زن که کامالً همسو با شبکه 
سعودی اینترنشنال دست به تحریک مردم می زدند 
و برپایه شایعه و دروغ نظام اسالمی را آماج تهمت 
قرار می دادند به زعم خانه سینما نباید با بازداشت 
آنها متوقف شود. در واقع به زعم خانه سینما توهمی 
که فضای روانی س��ینماگران را درگیر خود کرده 
نباید بشکند. خانه سینما در این وضعیت به مثابه 
کسی عمل کرد که قرار است به هیاهوی زن زندگی 
آزادی تنفس مصنوعی بدهد تا ب��ه این طریق از 
مرگ زودرس آن در این مقطع پیش��گیری کرده 
باشد. پیش از این هم به این نکته اشاره کرده بودیم 
که ضد انقالب روی فعالیت سینماگران در هیاهوی 
زنانه حساب ویژه ای باز کرده  و در این مقطع خانه 
سینما نیز باید به زعم خود نقش تاریخی اش را بازی 
می کرد. اینکه در ماه های گذشته هیئت مدیره خانه 
سینما شخص معتدلی چون منوچهر شاهسواری 
را برکنار کرده و مهره امتح��ان پس داده ای! چون 
محمد مهدی عسگرپور را به عنوان رئیس هیئت 
مدیره انتخ��اب می کند باید معل��ول اتاق فکری 
دانست که می داند زیر بیانیه های تند را چه کسی 
امضا می کند و چه کسی زیر بار امضای آن نمی رود. 
منوچهر شاهس��واری در جریان فتن��ه آبان 9۸ و 
دی ماه سال 96 اجازه صدور بیانیه های تند را نداد 
اما ظاهراً برای گردانندگان پروژه زن زندگی آزادی 
محرز بوده است که مهدی عسگرپور پای کار چنین 

بیانیه های خواهد آمد. 
این وضعیت هوشیاری بیش��تر دستگاه قضایی و 
امنیتی را طلب می کند که بدانند از ابتدا روی فعالیت 
مجازی سینماگران برای هیاهوی زنانه در ایران چه 
حساب ویژه ای باز شده است و چه دستانی دانسته یا 

نادانسته درون این پازل نقش آفرینی کردند.

منوچه��ر شاهس��واری در 
جری��ان فتن��ه آب��ان 98 و 
دی ماه سال 96 اجازه صدور 
بیانیه های تن��د را نداد اما 
ظاه��راً ب��رای گردانندگان 
پ��روژه زن زندگ��ی آزادی 
محرز بوده است که مهدی 
عس��گرپور پای کار چنین 
بیانیه ه��ای خواه��د آم��د

    نشر


