
گزارش سازمان سینمایی درباره پیگیری 
وضعیت سینماگران بازداشت  شده

پیگیری کمیته مش�ترک 
س���ازمان س��ینمایی، 
خان�ه  و  قضائی�ه  ق��وه 
س�ینما، در خص���وص 
بازداش�ت  س�ینماگران 
شده در ناآرامی های اخیر، 
نتیجه بخش بوده و پرونده 
تع�دادی از س�ینماگران 
مورد مساعدت قرار گرفت.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی س��ازمان سینمایی، 
روح اهلل سهرابی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
سازمان سینمایی در راس��تای رسیدگی و پیگیری مشکالت 
سینماگران بازداشت شده در پی ناآرامی های اخیر گفت: کمیته 
مشترک سازمان سینمایی، قوه قضائیه و خانه سینما که مدت ها 
قبل به منظور پیگیری مشکالت سینماگران در محل سازمان 
سینمایی تشکیل شده است، در جلسات متعددی با مراجع و 
دستگاه های ذی ربط در خصوص پرونده سینماگرانی که طی 
دو ماه اخیر به واسطه برخی فعالیت ها و موضع گیری ها دچار 

مشکالت قضایی شده اند، تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
وی افزود: به موج��ب این جلس��ات تع��دادی از پرونده این 
سینماگران با سرعت بیش��تری مورد بررسی و تصمیم گیری 
قرار گرفت که از آن میان برخی پرونده ها به اخذ تعهد و برخی 
دیگر منجر به صدور قرار وثیقه و آزادی بازداشت شدگان شد.

سهرابی ادامه داد: طی روزهای اخیر موضوع سینماگران بازداشتی 
و همچنین تعیین تکلیف پرونده تعدادی از فعاالن صنوف مختلف 
سینمایی با پیگیری مداوم سازمان سینمایی در کمیته قضایی که 
متشکل از نمایندگانی از دادستانی، خانه سینما و سازمان سینمایی 
است با همکاری مسئوالن ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت و در 
مواردی که امکان مساعدت و اغماض وجود داشته است نهایت 
همکاری صورت گرفت. وی عنوان کرد: کمیته قضایی سازمان 
سینمایی کماکان به تالش خود در جهت حل و فصل مشکالت و 
مسائل به  وجود آمده برای اعضای سینما ادامه خواهد داد تا به یاری 

خدا، هرچه زودتر مشکالت سینماگران مرتفع شود.
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امام صادق علیه السالم:

کسی که خود را برای روزی 
خان�واده اش ب�ه زحم�ت 
می ان�دازد و کار می کن�د، 
مانند رزمنده ای است که در 

راه خدا می جنگد.

کافی، ج5، ص88، ح1

احمد شاکری:
جشنواره های ادبی نیازمند تئوری و بازتعریف هستند

نویس�نده، داور و برگزیده دوره های مختلف جایزه جالل 
آل احم�د تأکی�د دارد در سیاس�ت های کل�ی فرهنگی و 
ادبی، جایگاه جش�نواره ها به درس�تی فهم و تعیین نشده 
و جش�نواره های ادبی نیازمند تئوری و بازتعریف  هستند.

احمد ش��اکری با اذعان به اینکه یکی از مشکالت موجود 
این اس��ت که کتاب های خوب معرفی نمی شوند و با اینکه 
جشنواره ها می توانند راه انتخاب کتاب باشند، کتاب های 
برگزیده جایزه جالل پرفروش نمی شوند به ایبنا می گوید: 
در مقوله کتاب، محصول نهایی را فرایندها و نه تک کنش ها 
رقم می زنند. چنین نگاه مشرفانه و کلی نگری کمک می کند 
تا مسائل این حوزه و ابعاد آن را درک کنیم و نیز ما را یاری 
می رس��اند تا براس��اس هر مس��ئله دخیل در امر کتاب و 

کتابخوانی برنامه متناظر و متناسب آن را تدارک ببینیم. 
وی با تأکید بر اینکه در ارتباط با نقش و تأثیر جوایز و جشنواره های 
ادبی در فروش آثار برگزیده باید به این واقعیت توجه کنیم که 
این آسیب منحصر به جایزه خاصی مانند جالل آل احمد نیست، 
افزود: بیشتر جشنواره های ادبی از جایگاه تعیین کننده ای در 
افزایش فروش آثار برگزیده شان برخوردار نیستند. به این معنا که 
یا موجب پرفروش شدن آثار نمی شوند یا پر فروش شدن آثاری 
که در این جشنواره ها نیز برگزیده شده، بیش از جشنواره، نتیجه 

دیگر عوامل دخیل در معرفی و فروش بوده است.
شاکری با بیان اینکه در سیاس��ت های کلی فرهنگی و ادبی، 
جایگاه جشنواره ها به درستی فهم و تعیین نشده است، گفت: 
جشنواره های ادبی کشور نیازمند تئوری و بازتعریف هستند. 
متأسفانه در طول چند دهه گذشته، جشنواره سازی  به یکی از 
برنامه های متداول عموم مجموعه های کنش گر در حوزه کتاب 
و به ویژه ادبیات تبدیل شده است. درباره جایگاه و تأثیر آن در 
جریان سازی ادبی اغراق شده و ارجاع های جهانی درباره کارکرد 
جشنواره ها در دیگر کشورها نیز با مطالعات دقیق و همه جانبه 

همراه نبوده است. فضای ادبی کشور با تمرکز بیش از حد به 
یکی از حلقه های زنجیره عریض و طویل سلسله علل انتظار 

دارد مشکالت کتاب و کتابخوانی را حل کند.
این نویسنده در عین حال تأکید کرد: جشنواره ها اگر کارشان 
را به درس��تی انجام دهن��د و از نظام دقیق رص��د، ارزیابی، 
اندیشمندی و نقد برخوردار باشند، تنها به اندازه ظرفیت و 

کارکرد خود تأثیر خواهند داشت.
این منتقد ادبی همچنین با اشاره به اینکه جایزه جالل آل احمد 
از آن جهت که برگزیدگانش، برگزیدگان کتاب سال جمهوری 
اسالمی نیز شناخته می شوند از اهمیت باالیی برخوردار است، 
گفت: در حقیقت جایزه جالل آل احم��د جایزه نظام به حوزه 
کتاب اس��ت و جنبه ملی دارد. از این حیث، هیچ یک از جوایز 
دیگر دولتی، نیمه دولتی و غیر دولتی قابل رقابت با این جایزه 
ادبی نیستند. این تنها مالکی نیس��ت که موجب امتیاز، بلکه 
اعتبار جایزه ادبی می  شود. روشن است که طیف شبه روشنفکر، 
از آن جهت که خود را بر نظام تعریف می  کنند نگاه مثبتی به 
جایزه جالل آل احمد ندارند و در برخ��ی ادوار نیز از حضور در 
این جایزه انصراف داده اند. به تعبیری نباید منفی نگری ها درباره 
جایزه جالل را از س��وی این جریان فراموش کرد. با این وجود 

جایزه جالل فراز و فرودهای متعددی داشته است.

روسیاه تر از بدکاره  های فیلم!
نه تنها موضوع و نوع روایت عنکبوت مقدس مغرضانه است، بلکه فیلمساز حتی نتوانسته در اجرا هم کاری از پیش ببرد

   افشین علیار
عنکبوت مقدس سطحی، الکن، پوچ و ضدسینمایی است، شبه فیلمی که 
دست و پا می زند تا بتواند صرفاً ایران ستیز و اسالم هراس باشد و مزدش 
را در جشنواره های سیاسی بگیرد. فیلم آنقدر کوچک و حقیر است که 
در تحریف یک موضوع واقعی در ایران فق��ط می تواند در حد دو دقیقه 
قصه بگوید که این قصه هم دستمالی شده است. آنقدر از قاتل عنکبوتی 
و سعید حنایی، مستند و فیلم ساخته ش��ده که راحت می شود از طرز 
روایت عنکبوت مقدس فهمید کارگردان ضدایرانی چه قصدی داشته 
است. مخاطب الزم نیس��ت خیلی آدم پیچیده ای باشد یا از پشت پرده 
ماجراهای سینمایی در جشنواره های خارجی مطلع باشد تا بداند قرار 
نیست فیلمی سینمایی ببیند. ماجرا این است که علی عباسی خودش را 
با کارگردانی ضعیف لو می دهد. نه تنها موضوع فیلم و نوع روایت مغرضانه 
است، بلکه فیلمساز حتی نتوانسته در اجرا هم کاری از پیش ببرد. به نظر 
می رسد فیلم با حداقل تمهیدات و فکر سینمایی ساخته شده است. فیلم 
در اردن تصویربرداری شده، اما آنقدر بی نظمی در کادرها دیده می شود 
که باعث تعجب است. فیلمساز سفارشی فقط سعی کرده ایرانی خلق کند 
که از او خواسته اند و موضوع سعید حنایی به زعم او و سفارش دهندگان 
بهترین سوژه برای هدف گذاری بوده است. جامعه ای که زنان مجبور به 
تن فروشی می شوند، آن هم در یک شهر مذهبی. فیلمساز اجیر شده از 
برچسب زدن علیه ایران از هیچ چیز دریغ نکرده است و کوشیده به طور 
واضح به نیروی انتظامی یا رزمندگان هش��ت ساله جنگ توهین کند و 
قطعاً بابت این توهین ها مبالغ هنگفتی گرفته است. کسی به او یاد نداده 

وطن فروشی بدتر از تن فروشی است و زنانی که او درباره تن فروشی شان 
فیلم ساخته، هزاران بار روسفیدتر از او هستند با این تفاوت که آن زن ها 
به خاطر اعتیاد و فقر فرهنگی و اجتماعی به دام قاتلی سریالی افتاده اند 
و او شانس این را داشته تا س��ر در آخور دالرهای سعودی و اسرائیلی به 
قتل هویت یک ملت بپردازد. بازیگر زن فیل��م، یعنی زر امیرابراهیمی 
هم بازی به شدت ضعیف و س��طحی ارائه داده است که مخاطب عادی 
و غیرحرفه ای س��ینما نیز به راحتی می فهمد بدنام بودن او را مستحق 
نخل طال کرده، نه هنرمند بودنش. بازیگر زن، یکی از هزاران ضعف فیلم 
است. فیلمساز ضدایرانی وظیفه اش در رابطه با ساخت فیلم را به درستی 
انجام نداده و نابلدی او در تکنیک و فرم دست کم برای تحت تأثیر قرار 
دادن مخاطب ایرانی نتیجه نداده اس��ت، اما ب��رای خراب کردن چهره 

ایران مقابل بیننده از همه جا بی خبر خارجی شاید. کارگردانی که جای 
دوربین را بلد نیست و نماها به شدت بی نظم گرفته شده است. فوکوس ها 
مبتدیانه است، چراکه فضا را نتوانسته به ایران شبیه کند و البد مهم هم 
نبوده اس��ت! بنابراین با فوکوس های مبتدیانه سعی کرده از ایجاد فضا 
شانه خالی کند، در عوض تا توانسته کوشیده عریان بودن زنان در خانه 
را برجسته کند. کاراکترها به شدت بددهان و فحاش هستند. هیچ خط 
روایی در فیلم دیده نمی ش��ود، به همین جهت روایت آنقدر مخدوش 
است که همه چیز در حیرانی می گذرد. از بدو ورود خبرنگار به مشهد، 
مخاطب حدس می زند که خود را طعم��ه خواهد کرد تا قاتل عنکبوتی 
به دام بیفتد. همه چیز بدیهی و خامدستانه به بدترین شکل ممکن کنار 
هم چیده ش��ده و نمی تواند قابلیت یک فیلم سینمایی را داشته باشد و 
اضافه کنید که با توجه به مستندهای ساخته ش��ده و آن چیزی که از 
سعید حنایی می دانیم، خبرنگار و طعمه ای در کار نبوده پس عنکبوت 
مقدس زاییده نارس کارگردان نابلدش است. در پایان بندی شلخته نیز 
عباسی بازی سعی داشته نظام قانونی و قضایی کشور را زیر سؤال ببرد و 
با تمام تالش های بی فایده او، مخاطب هوشمند ایرانی می تواند بفهمد 
که عنکبوت مقدس اثری توهین آمیز و الکن است. حتی نمی شود یک 
نمای درست و استاندارِد حداقلی در فیلم پیدا کرد.  فیلم حاصل تالش 
تدوینگرش اس��ت که از چندین نمای غلط و ش��لخته توانسته چیزی 
سرهم کند. عنکبوت مقدس فیلم نیست، یک عقده است که سربرآورده 
و منبع درآمدی برای کارگردان ضدایرانی اش شده تا به خیال خام خود 

ارزش های دینی و اعتقادی یک ملت را به ازای دالر بفروشد.

تصمیم دیرهنگام پخش بازي هاي جام جهاني در سینماها با استقبال مردم روبه رو شد

 يك شب پرشور فوتبالي 
در سالن هاي سينما

 تکرار تجربه موفق تماشاي جام جهاني فوتبال در سالن هاي سینما مي تواند 
در مرحله حذفي این مسابقات و تا بازي فینال ادامه پیدا کند و یخ سینما نرفتن مردم را تا حدي آب کند

    ادبیات

 جشنواره عروسکی تهران- مبارک
به بهار آينده موکول شد

ب�ا درخواس�ت دبی�ر جش�نواره عروس�کی و موافق�ت 
مدی�رکل هنره�ای نمایش�ی وزارت فرهن�گ و ارش�اد 
اس�المی، نوزدهمی�ن جش�نواره بین الملل�ی نمای�ش 
عروسکی تهران- مبارک به بهار س�ال 1۴۰۲ موکول شد.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جش��نواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، هادی حجازی فر 
با ذکر دالیل این تصمیم و با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی 
نمایش عروس��کی تهران- مبارک امانت باارزشی است، گفت: 
با توجه به جمیع جهات از جمله صحبت با گروه ها، استادان و 
فعاالن این عرصه و اعضای انجمن نمایشگران عروسکی باور دارم 
که برگزاری جش��نواره در حال حاضر و به دالیل فنی همچون 
عدم تمرین های مستمر گروه ها، عدم امکان برخورداری درست 
شرکت کنندگان و مخاطبان از اجراهای داخلی و بین المللی و 
عدم امکان مشارکت بخش های خصوصی به واسطه همزمانی با 

جام جهانی از دست خواهد رفت.
حجازی فر با بیان اینکه یک برگزاری ناق��ص، آن هم در زمانی 
که هدف مجموعه اداره کل هنرهای نمایش��ی ارتقا و توس��عه 
نمایش عروسکی است، ما را از بس��یاری برکات این جشنواره 
محروم خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد با تغییر زمان نوزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک و برگزاری 
آن در بهار ۱4۰۲ ش��اهد یک جش��نواره باش��کوه بین المللی 
باشیم و فرصتی فراهم کنیم تا دانش��جویان و دیگر مخاطبان 
و به خصوص عالقه مندان تمامی اس��تان ها امکان مش��اهده، 
یادگیری و هم افزایی از طریق گفت وگو و نقد را پیدا کنند. پیشتر 
قرار بود نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران 
مبارک هفته پایانی مهر ماه برگزار شود، اما بعدتر به دلیل شرایط 

اجتماعی کشور، برگزاری این جشنواره به آذر ماه موکول شد.

   محمدصادق عابدینی
قرار شد بازي ایران و امریکا از مرحله گروهي 
جام جهاني فوتبال شب گذشته از طریق چند 
سالن منتخب سینما در کشور پخش مستقیم 
شود تا پس از مدت ها سینماها رنگ شور و 
شعف عالقه مندان به فوتبال را به خود ببینند. 
تجرب��ه موف��ق پخش مس��ابقات فوتب��ال در 
سالن هاي سینما ش��اید به دلیل ناآرامي هاي 
اخیر در این دوره از جام جهاني خیلي دیر و پس 
از دو بازي تیم ملي فوتبال اجرایي ش��د، با این 
وجود میزان استقبال از پخش مسابقه فوتبال 

میان تیم ملي ایران و امریکا قابل توجه بود. 
   استقبال از یك شب فوتبالي در سینماها

پس از مدت ها کش و قوس و نبود مخاطب در 
سالن هاي سینما، شب گذشته با فراهم شدن 
امکان تماشاي فوتبال در س��الن هاي سینما، 
یک سانس ویژه با حضور خوب فوتبال دوستان 

در سالن هاي سینما رقم خورد. 
پی��ش از آغاز مس��ابقات ج��ام جهان��ي قطر، 
س��ینمادارها امید زیادي به پخش مس��ابقات 
داش��تند و آن را عاملي براي خروج س��ینما از 
رکود و ضرر عن��وان مي کردند، ام��ا اتفاقات و 
نا آرامي هاي هفته هاي اخیر باعث ش��د تا این 

اتفاق تا بازي شب گذشته رخ ندهد. 
اولین بار همزمان با مسابقات جام جهاني ۲۰۱۰، 
سالن هاي سینما در کنار کافه ها و مراکز عمومي 
اقدام به پخش مس��ابقات جام جهاني کردند، 
تجربه اي نو که توانست ذائقه سازي خوبي براي 
تماشاي فوتبال در محیط خارج از خانه را رقم 
بزند. این تجربه اگر چه هر چهار س��ال یک بار 
و صرف مس��ابقات جام جهاني تکرار مي شود، 
توانسته تا امروز با وجود همه مشکالت همچنان 

ادامه پیدا کند. 
چهار سال پیش و همزمان با آغاز مسابقات جام 
جهاني ۲۰۱8 روسیه، علي سرتیپي، سخنگوي 
ش��وراي  عالي اکران در مصاحبه اي اعالم کرد 
که همه سینماها براي پخش مسابقات فوتبال 
جام جهاني اعالم آمادگي کردن��د، اما در دوره 

اخیر تنها بخشي از س��الن هاي سینما در چند 
ش��هر محدود از جمله تهران و مشهد مسابقه 
حس��اس ایران و امریکا را پخش کردند. با این 
حال همین حرکت باعث ش��د پس از مدت ها 
چندین سالن سینما از تماشاگر پر شود؛ اقدامي 
که در صورت مس��اعد بودن شرایط اجتماعي 
مي شد در دو بازي اول ایران در جام جهاني هم 

شاهد اجراي آن بود. 
   بلیت هاي گران در روز ارزان سینما

بلیت بازي ایران و امریکا در سینماها به قیمت 
45 هزار تومان به فروش رس��ید. این در حالي 
اس��ت که روزهاي سه شنبه س��ینماها با بلیت 
نیم بها فعالیت دارند و گران ترین قیمت بلیت 
سینما در روز سه ش��نبه ۲۲ هزار و5۰۰ تومان 
اس��ت. گرانفروش��ي بلیت مس��ابقات فوتبال 
در س��ینماها س��ابقه دار اس��ت. در دوره قبلي 
جام جهاني فوتبال، بلیت فروشي براي تماشاي 
این مس��ابقات در سالن هاي س��ینما با قیمت 
۲۰ هزار تومان انجام ش��د، در شرایطي که بنا 
به مصوبه ش��وراي صنفي نمایش در روزهاي 
عادي هفته قیمت بلیت سینما در پردیس هاي 

سینمایي ۱5 هزار تومان بود. 
هنوز مشخص نیست که مبناي قیمت گذاري 
بلیت براي تماشاي مسابقه فوتبال در سالن هاي 
سینما چگونه است. قیمت کلي بلیت هاي سینما 
براي هر سال در آخرین جلسات شوراي صنفي 
پیش از نوروز مشخص مي شود. این شورا بلیت 

را براي س��ینماهاي مدرن، ممتاز، درجه یک 
و درجه دو مش��خص و اعالم مي کند. از قیمت 
تمام شده هر بلیت بخشي س��هم تهیه کننده 
فیلم، بخشي سهم پخش کننده و بخش دیگر 
به سالن دار مي رسد و در این بین درصدي نیز 
سهم سامانه فروش بلیت و عوارض مي شود. با 
این حال پخش مسابقه فوتبال آن هم از تصاویر 
دریافتي شبکه 3 س��یما که به طور اختصاصي 
مسابقات جام جهاني را پخش مي کند، به دلیل 
اینکه درصد س��هم تهیه کننده و پخش کننده 
فیلم عماًل حذف مي ش��ود و س��ود صرفاً براي 
سینماگر است، نباید از نظر اقتصادي با قیمت 
بلیت سینما برابر باشد، چه برسد به آنکه قیمت 

آن دو برابر بلیت سینما محاسبه شود. 
   ایران پیروز و پخش رایگان مسابقه

در روزي که سالن هاي س��ینما براي پذیرایي 
از عالقه مندان به تماشاي بازي تیم ملي آماده 
مي شدند، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
تهران تصمیمي گرفت که به صورت مستقیم 
به ضرر سالن هاي پخش کننده مسابقه فوتبال 
ش��د. س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري 
تهران همزمان با برگزاري جام جهانی فوتبال 
جشنواره اي به نام »ایران پیروز« اجرا مي کند. 
در این جشنواره برنامه هاي متنوعي متناسب 
با ایام ج��ام جهاني اجرا مي ش��ود و خانواده ها 
به وی��ژه نوجوانان مخاطبان اصلي جش��نواره 
هس��تند. یک��ي از بخش هاي این جش��نواره 
اکران رایگان بازي هاي جام جهاني اس��ت که 
با استقبال فوتبال دوس��تان همراه بوده است. 
شب گذشته نیز مسابقه ایران و امریکا در قالب 
همین جش��نواره پخش ش��د. پخش مسابقه 
فوتب��ال در جش��نواره »ایران پیروز« بس��یار 
گسترده تر از پخش این مس��ابقه در سینماها 
بود به طوري که همه فرهنگسراهاي فعال در 
مناطق بیست و دوگانه شهر تهران این مسابقه 
را پخش کردند. این در حالي است که در تمام 
تهران چند پردیس و س��الن س��ینمایي براي 
پخش بازي ایران و امریکا انتخاب شده بودند. 
به رغم اینکه جش��نواره »ایران پی��روز« باقي 
مسابقات جام جهاني را نیز پخش کرده بود، اما 
اتفاق شب گذشته باعث شد جمعیتي که تمایل 
داشتند، بازي تیم ملي را در خارج از خانه تماشا 
کنند، در کن��ار گزینه خرید بلیت س��ینما، از 
تماشاي رایگان این مس��ابقه در فرهنگسراها 
بهره ببرند و متناسب با آن میزان فروش بلیت 

در سینما کاهش پیدا کند. 
تکرار تجربه موفق تماشاي فوتبال در سالن هاي 
سینما مي تواند در مرحله حذفي این مسابقات 
و تا بازي فینال ادامه پیدا کند. این کار مي تواند 
یخ سینما نرفتن مردم را تا حدي آب کند. دور 
شدن مخاطبان سینما باعث ش��ده تا در سال 
اخیر فیلم هاي سینمایي با فروش متوسط و رو به 
پایین در اکران عمومي با شکست روبه رو شوند.

تكرار تجربه موفق تماشاي 
فوتبال در سالن هاي سينما 
مي توان��د در مرحله حذفي 
اي��ن مس��ابقات و ت��ا بازي 
فينال ادامه پيدا كند. اين كار 
مي تواند يخ س��ينما نرفتن 
م��ردم را ت��ا ح��دي آب كند

   نقد فیلم


