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   جواد محرمي
 بحث ابت�ذال در س�ينما اي�ن روزها ب�از هم 
باال گرفته اس�ت تا جاي�ي كه مع�اون نظارت 
و ارزش�يابي س�ازمان س�ينمايي در واكنش 
به انتقاد عض�و كميس�يون فرهنگي مجلس 
خواس�تار اي�ن ش�ده ك�ه نص�راهلل پژمانفر 
مصادي�ق فيل�م مس�تهجن را اع�ام كن�د. 
يادمان نمي رود كه مجید مجیدي اوايل دهه 80 
از به گوش رسیدن صداي پاي ابتذال در سینماي 
ايران سخن گفته و نس��بت به اين مسئله هشدار 
داده بود. حاال ب��ه نظر مي رس��د در نقطه اي قرار 
گرفته ايم كه ديگر سخن از صداي پا نیست و ابتذال 
بال هاي خود را روي سر سینماي ايران گسترانده و 
در حال جوالن دادن است. مجیدي در دولت دوم 
اصالحات نسبت به اين موضوع هشدار داد اما حاال 
كه در میانه هاي دولت دوم اعتدال به سر مي بريم 
ابتذال توانس��ته تا حدودي غلبه خود را بر سینما 
نشان بدهد آن هم سینمايي كه همواره مديرانش 
درباره آن طوري حرف مي زنند كه گويي بايد به آن 
افتخار كرد؛ سینمايي كه به زعم مديرانش مرزهاي 
ايران را درنورديده و جهاني ش��ده اس��ت. ش��ايد 
همین مبالغه گويي ها و س��خنان غیركارشناسي 
و دمیدن هاي بدون پش��توانه علمي منجر شده تا 

سینماي ايران وضعیت اكنون را تجربه كند. 
   طرح سؤال ملي از وزير ارشاد 

هر چند ابتذال بس��یاري از آثار سینمايي چیزي 
نیست كه بر كسي پوشیده باشد اما در تازه ترين 
مورد عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس در اين 
باره اينگونه واكنش نش��ان داده اس��ت: »اينكه 
حريم خانواده در بسیاري از شوخي هاي ركیك و 
مستهجن فیلم هاي كمدي دريده شود و بي پروايي 
با جنس مخالف به شدت فراگیر شود، موضوعي 

نیست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت.« 
نصراهلل پژمانف��ر درباره طرح س��ؤال ملي از وزير 
فرهنگ و ارشاد اس��المي درخصوص عدم توجه 
به محتواي فیلم هاي كمدي در س��ال هاي اخیر، 
مي گويد: در چند سال گذشته فیلم هاي كمدي كه 
محتواي مستهجن و نامناسب دارند به شدت رو به 
رشد هستند و درصد قابل توجهي از فرصت اكران 
در سینماهاي بزرگ كشور را پر كرده اند؛ فیلم هايي 
كه با مباني اخالقي، اجتماعي، ديني و فرهنگي ما 
س��ازگاري ندارند و زمینه يك ن��وع بي پروايي را 
در فضاي سینماي كش��ور براي مخاطب فراهم 
مي كنند. ما اعتقاد داريم تنوع، نش��اط، ش��ادي 
و خنده ب��راي خانواده ها ض��رورت دارد اما اينكه 

حريم خانواده در بسیاري از شوخي هاي ركیك و 
مستهجن فیلم هاي كمدي دريده شود و بي پروايي 
با جنس مخالف به شدت فراگیر شود، موضوعي 
نیست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت، اين 
موضوع به يك فیلم و دو فیلم هم ختم نمي شود 
و اين فیلم ها روز به روز گیشه سینماها را بیشتر 
پر مي كنند و موجب نگراني هاي زيادي شده اند؛ 
گاهي حتي خانواده ها از اينكه با محارم خودشان به 
سینما بروند و اينگونه فیلم ها را تا انتها ببینند، حیا 
مي كنند.  مسئله اي كه عضو كمیسیون فرهنگي 
درباره آن اظهار نگراني مي كند واقعیت بخش قابل 
توجهي از س��ینماي امروز ما را تشكیل مي دهد 
اما به نظر مي رسد اين موضوع چیزي نیست كه 
صرفا با ممیزي و نظارت قابل حل باشد و مسئله 
به اين برمي گردد كه اساسا سینماي ايران از يك 
مانیفست مناسب براي جهت گیري به سمت اينكه 
فیلم ها تبديل به كاالي فرهنگي براي خانواده ها 

شوند، بي نصیب است. 
   ضعف نظارت يا نبود راهبرد

اما پژمانف��ر از ضع��ف نظارت س��خن به میان 
مي آورد: »نداشتن برنامه، نبود نظارت و نداشتن 
چارچوبي براي ممیزي اصلي ترين داليل رشد 
روزاف��زون فیلم ه��اي كمدي مس��تهجن در 
سینماهاست، به طور كلي رشد اينگونه فیلم ها 
در س��ینما جز كوتاه��ي و عدم انج��ام وظايف 
قانوني دس��تگاه هاي صادركننده مجوز و تأيید 
كننده اكران علت ديگري نمي تواند داشته باشد 
واال هیچ خانواده اي اجازه نمي دهد شوخي هاي 
جنسي و ركیك در مقابل اعضايش صورت گیرد 

و عادي سازي شود. 
نتیجه عدم توجه به محت��واي فیلم هاي كمدي، 
تغییر سبك زندگي، نهادينه شدن ناهنجاري ها و 
رشد ديالوگ ها و گفت وگوها و اين نوع برخوردها 
در خانواده ها و افراد مختلف جامعه مي ش��ود كه 
روي هم رفته همه اينها نوعي هنجارشكني است 
ك��ه آرام آرام در جامعه م��ا رخ مي دهد و طبیعتا 

آثارش هم در جامعه ظهور و ب��روز پیدا مي كند؛ 
در بسیاري از اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد اين 
نوع ديالوگ ها و محتوا تاثیر مستقیم داشته است، 
البته پژمانف��ر در بخش ديگري از س��خنانش به 
اهمیت نگاه اثباتي نیز اشاره مي كند: »دستگاه هاي 
ذي ربط بايد حمايت هايشان را به سمت تولیدات 
فاخر سوق دهند، ما نبايد تنها جنبه سلبي داشته 
باشیم بلكه بايد جنبه اثباتي داشته باشیم، يعني 
تنها نگويیم كه اينها نه، بايد حمايت هاي خودمان 
را روي تولیداتي بگذاريم كه فاخر باش��ند و نیاز 
مخاطب را تأمین كنند. در رابطه با اصالح محتواي 
فیلم هاي كمدي مي توانیم با ممیزي هاي صحیح 

وظايف قانوني خودمان را انجام بدهیم. 
 بخش آخر س��خنان اين نماينده مجلس را بايد 
مهم ترين بخش آن قلمداد ك��رد آنجا كه تلويحاً 
از بي هدفی و بي راهبرد بودن مسئوالن فرهنگي 
به عنوان ريشه ابتذال حاكم بر سینما ياد مي كند: 
»ما امروز با يك بي بندوباري در فیلم هاي كمدي 
مواجه هستیم كه نمي توان انگشت اتهام را تنها به 
سمت تولیدكننده گرفت، چراكه آنها فیلم خود را 
تولید و بر اس��اس مجوزهاي اعطايي آن را اكران 
مي كنن��د و نمي توان فیلمي را ك��ه تولیدكننده 
میلیاردها تومان براي تهیه آن هزينه كرده توقیف 
يا مردم را از سینما محروم كرد. من فكر مي كنم 
كوتاهي ها از جانب متولیان امر است نه تولیدكننده 
يا مردم. در ارتباط با اين موضوع بايد منصفانه وارد 
شد و در صورتي كه دستگاه هاي مربوط، تذكرات 
و دقت هاي كافي را ب��ه تولیدكننده منتقل كرده 
باشند طبیعتا او هم به خودش اجازه نمي دهد در 

مقابل مسائلي كه به او تذكر داده شده بايستد. 
   داروغه زاده: مصداق بياوريد!

در واقع پژمانف��ر در همین بخش از س��خنانش 
پاس��خ تعريض ابراهیم داروغه زاده را داده است 
و اگر معاون نظارت س��ازمان س��ینمايي به طور 
دقیق س��خنان او را خوانده بود ش��ايد دست به 
پاس��خگويي ای كه مي توان آن را نوعي فرافكني 
قلمداد كرد، نمي زد: »س��ؤال ما از آقاي پژمانفر 
)عضو كمیسیون فرهنگي مجلس( اين است كه 
اگر فیلمي از نظر ايشان  مستهجن است، نام آن را 
بگويد، زيرا فیلم هاي مستهجن تعريف خاصي دارند 
و طبیعتا جزو خطوط قرمز س��ینما و رسانه هاي 
ايران اس��ت، ضمن آنك��ه ما يك ش��وراي پروانه 
نمايش داريم كه در آنها افراد سرش��ناس حوزه 
فرهنگ و هنر و معتمد نظام حضور دارند از جمله 
حسین كرمي، حسن خجس��ته، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمهدي خاموشي، امیر خوراكیان، 
شهاب اسفندياري و همه فیلم هايي كه در سینما 
پخش مي شوند بايد توسط اين شورا مورد بازبیني 
قرار بگیرند و برايشان مجوز صادر شود، بنابراين 
از ايش��ان مي خواهیم دقیق تر راجع به اين قضیه 
صحبت كنند و منظورش��ان از فیلم مستهجن را 
بگويند تا بعد بتوانیم با شورا وارد مذاكره شويم و 
شرايطي را به وجود بیاوريم كه آنها هم بتوانند از 
رأي خودشان و مجوزي كه صادر كرده اند، دفاع 
كنند.« اينكه داروغه زاده خواستار ورود نماينده 
مجلس به مصاديق شده به نوعي به جاده خاكي 
زدن اس��ت چراكه پژمانفر اين بار هوش��مندانه 
نداشتن راهبرد و برنامه از سوي مسئوالن را ريشه 
كار دانسته و تلويحا برخورد مصداقي را عالج كار 

معرفي نكرده است.

 »جوان« از انتقاد سينمايي نماينده مجلس 
و پاسخ توئيتري معاون نظارت گزارش مي دهد 

باز هم صداي پاي ابتذال در سينما

    نويد پارسا
 خانواده هاي بيش از ۱۰۰ ش�هيد حادثه منا و مسجدالحرام 
در نام�ه اي ب�ه دكت�ر عل�ي عس�گري، رئي�س س�ازمان 
صداوس�يما از پخ�ش س�ريال تلويزيون�ي »حوال�ي 
پايي�ز« با موض�وع ش�هداي منا تقدي�ر و تش�كر كردند. 
به گزارش فارس، اين س��ريال به كارگرداني حسین نمازي و 
تهیه كنندگي س��عید پرويني با نمايش گوش��ه اي از نگراني و 
انتظار خانواده های شهداي حادثه منا در حج خونین سال 94 

اين شب ها از شبكه 3 سیما در حال پخش است. 
 در مت��ن كامل اين نامه آمده: در پايیز امس��ال ش��اهد پخش 
سريالي با نام »حوالي پايیز« از شبكه 3 سیما هستیم؛ سريالي 
كه گوش��ه اي از غم و اندوه خانواده 4۷5 ش��هید مظلوم منا و 
مسجدالحرام را به تصوير كشیده است. سه سال پیش بود كه 
پايیز خانواده ه��اي ما آغاز گرديد. لحظات بی��م و امید، دلهره 
و نگراني و بي خب��ري از سرنوش��ت عزيزانمان ك��ه با آرزوي 
حاجي شدن راهي س��رزمین امن الهي كرده بوديم؛ انتظاري 
كه با اندوهي بزرگ پايان يافت و پیكر حاجیانمان روي دستان 
تشییع كنندگان از سفر حج بازگشت. مجموعه »حوالي پايیز« 
اين روزها مهمان خانه هاي ايراني شده است تا آنچه در چهار ماه 
انتظار، در خانه هاي ما گذشت را بازنمايي كند. هرچه سريال به 
قسمت هاي انتهايي نزديك مي شود، بسیاري از هم میهنانمان 
با ارسال پیام هايي به ما، ياد شهداي مظلوم منا را زنده مي كنند 

و براي اندوه ما متأثرتر مي شوند. 
در سه سال گذشته از وقوع حادثه همواره رهبر انقالب تأكید 

داش��تند كه اين فاجع��ه نبايد فراموش ش��ود و باي��د جريان 
مطالبه گري از اين فاجعه زنده بماند. اين مجموعه حقاً در پاسخ 
به تذكر ايشان براي فراموش نشدن آن واقعه پاسخي نیكو بود. 
ما تعدادي از خانواده هاي ش��هداي منا ضمن تشكر از شجاعت 
حضرتعالي در پرداختن به اين موضوع، قدردان زحمات همكاران 
شما در مجموعه فوق هستیم. بي شك تشكر واقعي را از سوي 
شهیدان منا داريد. ما و ديگر خانواده هاي شهداي حج خونین 94 
مشتاقانه اين مجموعه را هرشب دنبال خواهیم كرد. نام خانواده  
شهید غضنفر ركن آبادي ديپلمات مفقوده شده در فاجعه منا 
نیز در میان اس��امي خانواده هاي تش��كر كننده ديده مي شود. 
مجموعه تلويزيوني حوالي پايیز به كارگرداني حسین نمازي و 
تهیه كنندگي سعید پرويني از شبكه سوم سیما در حال پخش 
است. حسین نمازي كه پیش از اين فیلم سینمايي »آپانديس« 
را كارگرداني كرده بود، در نخستین تجربه ساخت سريال خود 

سراغ يك سوژه معمايي- عاشقانه رفت.

عرفي كردن اسامي فيلم ها توسط فيلمسازان به بهانه هاي غيرعقايي

فيلم هايي با اسامي عجيب براي فتح گيشه

حكمت 2۱ 

ترس قرين يأس و كم رويی همراه 

با محرومیت است. فرصت مانند ابر 

گذرا می گذرد، پ��س فرصت های 

نیك را غنیمت دانید. 

گزارش نيويورك تايمز درباره فعاليت ضد ايراني عربستان در فضاي مجازي

مزدوران توئيتري آل سعود عليه ايران فعاليت مي كنند

    هادي عسگري
بعد از گ�زارش ش�بكه الجزيره انگليس�ي درب�اره فعاليت 
اعضاي گروه�ك تروريس�تي منافقين در فض�اي مجازي 
علي�ه جمه�وري اس�امي، اي�ن ب�ار نيويورك تايم�ز در 
گزارش�ي از نق�ش س�عودي ها در فعاليت ه�اي ض�د 
برداش�ت.  پ�رده  اجتماع�ي  ش�بكه هاي  در  ايران�ي 
اكانت هاي فیك در ش��بكه هاي اجتماعي به خص��وص در توئیتر و 
اينستاگرام كه فعاالنه اقدام به لجن پراكني علیه ايران مي كنند، يكي 
از ابزاري است كه منافقین براي ايجاد تفرقه در ايران به كار مي گیرند. 
در گزارش شبكه الجزيره از اعضاي اين گروه تروريستي به ساخت 
اكانت هاي غیر واقعي در فضاي شبكه هاي اجتماعي و تولید و نشر 
محتواي ضد ايراني اشاره شده بود. الجزيره فاش كرد بیش از هزار و 
500 نفر از اعضاي گروه منافقین چند هزار اكانت فیك را كه محتواي 
ضد ايراني در فضاي توئیتر نشر مي دهند مديريت مي كنند. اكنون 
و بعد از نزديك به دو ماه از آن افشاگري، نیويورك تايمز در گزارشي 

به اقدامات ضد ايراني س��عودي ها از جمله طرح ترور سردار قاسم 
سلیماني پرداخته است. در بخشي از اين گزارش به ايجاد اكانت هاي 
فیك در شبكه هاي اجتماعي كه به زبان فارسي علیه ايران فعالیت 
مي كنند، اشاره شده است. اين رسانه درباره برنامه هاي سعودي ها 
مي نويسد: از جمله برنامه هاي آنها افشا كردن منابع مالي نیروي قدس 
سپاه در نقاط مختلف جهان، ايجاد حساب  هاي قالبي در شبكه هاي 
اجتماعي به زبان فارسي و با هدف تشديد نارضايتي در ايران و تأمین 

مالي گروه هاي مخالف حكومت ايران عنوان شده است. 
در اين گزارش اشاره نشده اس��ت كه آيا ايجاد اكانت هاي فیك به 
زبان فارسي با همكاري گروهك منافقین انجام شده است يا خیر! 
اما از سابقه همكاري مشترك میان منافقین و آل سعود مي شود 
حدس زد كه فعالیت اكانت هاي فیك با پول س��عودي و مزدوري 
منافقین شكل گرفته است. در همین راستا، علي علیزاده كارشناس 
مسائل سیاسي، در توئیتي نوشت: بسیاري از اپوزيسیون، منتقدان 
و حتي مدافعان ايران به خاطر ترس از هجمه مجازي اكانت هاي 
فیك سعودي يا امید به بازنشر شدن توسط اينها، در حال مماشات 
و مدارا يا معامله با اين اكانت هاي سعودي هستند. اخطار مي كنم، 
با گفت وگ��و يا حتي نقد اي��ن اكانت هاي قالبي س��عودي، باعث 
عادي سازي و افزايش نفوذشان نشويد. اين فعال سیاسي يادآور 
شد: ما مردم ايران براي حل و فصل مس��ائل داخلي مان، بیش از 
همیشه نیازمند گفت وگوي آزاد و مباحثه و آزادي بیان و تبادل 
نظر هستیم و يورش وحشیانه س��عودي از طريق میلیاردها دالر 
سرمايه گذاري در جنگ رسانه اي، از ايران اينترنشنال تا اكانت هاي 

فیك شبكه هاي اجتماعي، دقیقا اين امكان را از ما مي گیرد.

دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي:

كتاب راه انتقال معارف انقاب است
س�خناني  در  كش�ور،  عم�وم�ي  كت�ابخ�انه ه�اي  نه�اد  دبيرك��ل 
ب�ا اش�اره ب�ه ف�رارس�يدن چه�لمي�ن س�الگ�رد پي�روزي انق�اب 
اس�ام�ي، از كت�اب ب�ه عن�وان راه انتق�ال مع�ارف انق�اب ي�اد ك�رد. 
علیرضا مختار پور در مراسم تجديد میثاق با آرمان هاي امام راحل)ره( كه در آستانه 
هفته كتاب انجام شد، گفت: نوزادي در سال 135۷ متولد شد و هنوز سرپا نشده 
بود كه مورد حمله دشمنان قرار گرفت، بیش از دو سال از عمرش نگذشته بود كه 
مورد حمله منافقین و در ادامه دش��من متجاوز قرار گرفت و از همان كودكي نیز 
تحريم هاي اقتصادي او را دربرگرفتند. وي با اش��اره به خون جواناني كه باعث به 
كمال رسیدن انقالب در 40 سالگي شده اس��ت، ادامه داد: امروز انقالب ما در اين 
مرحله قرار دارد اما هنوز راه طوالني در پیش دارد، چراكه نسل هاي مختلفي در اين 
40 س��ال به وجود آمده اند كه فاصله زماني زيادي با دوران انقالب در دفاع مقدس 
دارد. راه انتق��ال ارزش ها و معارف انقالب و دفاع مقدس به ويژه به نس��ل جوان راه 

فرهنگ و از همه مهم تر كتاب است. 
مختارپور گفت: خوشبختانه كتاب هاي زيادي درباره انقالب اسالمي، دفاع مقدس 
و مدافعان حرم تولید شده است، البته هنوز تمام اسناد و مدارك مبارزات شهرهاي 
مختلف به طور جامع منتشر نشده و خاطرات بسیاري از كساني كه زحمت كشیده، 
شكنجه شده و از جان خود گذشتند منتشر نشده است اما تا اين حد كه منتشر شده 
بسیار مؤثر و خواندني اس��ت. مختارپور ادامه داد: مقام معظم رهبري در اين زمینه 
بر چند محور مهم تأكید دارند؛ نخست توجه با افكار و انديشه هاي امام خمیني)ره( 
است. اگر تنها كتابي كه از نظرات و بیانات امام وجود دارد جمع آوري شود و محورهاي 

اصلي آن استخراج گردد، هندسه انقالب از دل آن شكل مي گیرد.

 قرار است »ايران اينترنشنال«
مروج ناآرامي باشد

س�رمايه هايي كه امروز ب�راي مقابله با اي�ران در اختيار 
امريكا قرار داده ش�ده، در ش�كل هاي مختلفي اس�ت و 
يكي از آنها راه اندازي ش�بكه ايران اينترنش�نال اس�ت. 
»س��ید مرتضي موس��ويان« رئیس مركز فناوري اطالعات و 
رسانه هاي ديجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي با بیان 
اين مطلب در گفت وگو ب��ا فارس، درباره ظهور ش��بكه ايران 
اينترنشنال گفت: اين شبكه دقیقا همزمان با ظهور تحريم ها 
در اي��ران كار خود را به اوج رس��اند و فعالیت گس��ترده اي در 
همین زمین��ه دارد. وي ادام��ه داد: به هر حال آنچ��ه در پازل 
عملكرد عربستان سعودي مي بینیم برنامه ريزي دقیقي توسط 
امريكاست كه سعودي آن را پیاده مي كند. موسويان با اشاره به 
افتتاح مونیتورينگ س��عودي با حضور ترامپ نیز بیان داشت: 
نزديك به دو سال قبل شاهد افتتاح مونیتورينگ بسیار معظم 
س��عودي بوديم كه با اولین س��فر خارجي ترامپ به عربستان 
سعودي همزمان شد و در اصل آنها با حضور ترامپ مونتورينگ 

خود را افتتاح كردند.  

 .........................................................................................................
راديو پيام مخاطبان را  با كتاب آشتي می دهد
مدير ش�بكه راديوي�ي پي�ام و آوا از برنامه ري�زي خاص 
اي�ن ش�بكه هاي راديوي�ي در هفت�ه كت�اب خب�ر داد. 
حمید رضا مقدسي با اش��اره به برنامه»يك كتاب، يك پیام« 
گفت: در اين برنامه 90ثانیه اي ضمن معرفي كتاب، مخاطبان 
با كتابي آش��نا مي ش��وند. با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
در نظر داريم اين برنامه در طول س��ال استمرار  داشته باشد. 
اطالع رساني در مورد خبرها و برنامه هاي فرهنگي سطح كشور 
درباره هفته كتاب از ديگر اقدامات اين شبكه  راديويي است. 

مدير راديو پیام با اشاره به سرانه مطالعه در كشور تصريح كرد: 
به قلم نويسندگان راديو پیام مطالبي در راستاي تشويق اقشار 
مختلف جامعه خصوصا قشر جوان كشور براي مطالعه و افزايش 

سهم مطالعه در زمانبندي روزانه پخش مي شود. 

 .........................................................................................................
 لطيفي: »سردار سنجرخان«
در سال آينده كليد می خورد

س�ريال »س�ردار س�نجرخان« ك�ه بع�د از درگذش�ت 
سيدضياءالدين دري قرار شد به كارگرداني محمدحسين 
لطيفي س�اخته ش�ود، س�ال بعد جلوي دوربين مي رود. 
اين سريال كه در مركز سیماي استان هاي صداوسیما تولید مي شود 
به تازگي به برآوردهاي مالي رسیده و محمدحسین لطیفي نیز به 
تازگي بازديدهايي از كردستان داش��ته و همچنین با مديران اين 
استان گفت وگوهايي انجام داده است. محمدحسین لطیفي اين 
روزها درگیر س��اخت يك فیلم س��ینمايي با نام »ماساچوست« 
اس��ت و احتماال تا آخرين روزهاي س��ال بتواند وارد پیش تولید 
سريال »سردار سنجرخان« شود. ساخت اين سريال كه در حوزه 
تاريخ معاصر اس��ت به دكورهاي س��نگیني نیاز دارد و قرار است 

لوكیشن هاي مختلفي از جمله يك قلعه براي آن ساخته شود.  

 .........................................................................................................
چالش »هفت در سه« به تلويزيون مي آيد

مسابقه تلويزيوني »هفت در سه« با اجراي دانيال عبادي 
مسابقه اي است كه شركت كننده ها مهارت هاي مختلف و 
آمادگي بدني و ذهني خود را در آن به چالش مي كش�ند، 
اين مسابقه در روزهاي آينده ميزبان ماكان بند خواهد بود. 
در مسابقه »هفت در سه« شب گذش��ته، مجید قمري قهرمان 
بادي كالسیك دنیا مهمان دوازدهمین قس��مت از اين مسابقه 
تلويزيوني بود و با شركت در اين مسابقه، مهارت هاي مختلف و 
آمادگي بدني و ذهني خود را به چالش كشید. در اين مسابقه رسم 
است كه شركت كننده اين س��ه فرد ديگر را به چالش و شركت 
در اين مسابقه دعوت كند. مجید قمري همچنین پس از حضور 
و شركت در اين مس��ابقه در پس��تي كه در صفحه شخصي اش 
در اينستاگرام منتش��ر كرد، امیر مقاره يكي از دو خواننده گروه 
موسیقي ماكان بند، مهدي توتونچي مجري ورزشي و ايمان صفا 

بازيگر تلويزيون را به چالش حضور در مسابقه دعوت كرد.

 .........................................................................................................
 سالن هاي سينمايي ايران

توسط چيني ها نوسازي مي شوند
اي�ران و چي�ن در دي�دار رئي�س موسس�ه فيل�م چين 
با دبير ش�وراي عالي بين الملل س�ينماي اي�ران و معاون 
بين المل�ل بني�اد فاراب�ي، درباره تس�هيل فيلمس�ازي 
بخ�ش خصوص�ي در دو كش�ور ب�ه تواف�ق رس�يدند. 
در اين نشست كي شي رئیس مؤسس��ه فیلم چین با معرفي 
مؤسسه و پیش��ینه آن پیش��نهاداتي را درباره همكاري هاي 
متقابل ارائه كرد. وي با ترسیم وضعیت رو به رشد در سال هاي 
اخیر و با برشمردن ويژگي هاي بارز سینماي ايران ابراز عالقه 
كرد س��ینماي ايران و چین اقدام به تبادل و انتقال تجربیات 

براي تولید مشترك داشته باشند.

محمد صادقي     ديده بان 

   مصطفي شاه كرمي
برخي از سينماگران به بهانه كسب 
س�ود بيش�تر با حمايت تعدادي از 
مدي�ران فرهنگي ك�ه بن مايه هاي 
ذهني ش�ان ريش�ه در انگاره ه�اي 
ليبراليستي دارد، اس�امي ای براي 
فيلم ها انتخاب مي كنند كه مي توان 
آن  را نوع�ي واپس گراي�ي به دوران 
فيلمفارسي قبل از انقاب تعبير كرد. 
يك��ي از ثم��رات مديري��ت اف��راد غیر 
سینمايي بر حوزه هاي مختلف اين عرصه 
ظهور و ب��روز آثار نازل و س��طحي و نیز 
نامگذاري هاي عجیب و غريب تولیدات 

سینمايي اس��ت. قطعا روند گزينش و تثبیت نام براي يك اثر 
سینمايي اگر در سطح و تراز اهمیت محتوايي آن نباشد كمتر 
هم نخواهد بود، چه اينكه بسیاري از اساتید حوزه هاي اقتصادي 
و تبلیغاتي در كنار رفتارشناس��ان و جامعه شناسان بر اهمیت 
داشتن اس��م يك محصول جهت ايجاد رغبت و كشش مصرف 
كننده كه نتیجه اش فروش و درآم��د آن محصول خواهد بود، 
تأكید دارند. پس از پیروزي انقالب اسالمي روند شكل گیري و 
تقويت نامگذاري هاي نازل و غیر عقاليي آثار سینمايي چه در 
حوزه سینماي بدنه و بعدها در بخش نمايش خانگي، با يك توقف 
چندين ساله مواجه گرديد. سینماي ايران بعد از انقالب اسالمي 
هم از نظر محتوايي و هم از منظر انتخاب اسم در حال صیرورت 
و گذار از سطح آثاري با اسامي مبتذل و سخیف به سوي تعالي و 
بلوغ قرار گرفت. در دهه 60 به دلیل شرايط حاكم بر كشور و در 
جريان بودن جنگ تحمیلي علیه كشورمان بیشتر آثاري كه تولید 
مي شد يا در مورد جنايات رژيم طاغوت تهیه مي شد يا در ذيل 
گستره درام هاي اجتماعي و خانوادگي قرار مي گرفت يا فیلم هايي 
با تم جنگي يا همان دفاع مقدس��ي بود كه به طور مستقیم يا 
غیرمستقیم به مس��ائل مرتبط با جنگ تحمیلي مي پرداخت. 
اسم اين تولیدات سینمايي به تبع محتواي آنها عموما مرتبط با 
حوزه هاي اجتماعي انتخاب مي شد يا نام يك منطقه جغرافیايي 
خاص را بر آن مي گذاشتند يا عنواني كه ذيل نگاه پروتاگونیستي 
قابل ترجمان باشد. قطعا كساني كه در دهه 60 و حتي ابتداي 
دهه۷0 جزو دسته سینماروهاي جامعه بودند اسامي فیلم هاي 
آن بازه زماني را كه برايشان به نوستالژي مبدل شده همچنان در 
خاطر دارند؛ آثاري مثل ديده بان، كاني مانگا، حماسه دره شیلر، 

تاراج، پايگاه جهنمي، عقاب ها، سناتور و... 

با عبور از دوران مشهور و خاص دهه 60 
و آغاز دهه ۷0 روند تغییر و دگرديسي 
سیكل اس��م گذاري آثار سینمايي به 
شكلي واپس گرايانه و متحجرانه شیب 
تند نزولي گرفته است كه تا امروز ادامه 
دارد. نكته غیر قابل اغماض در مورد اين 
واپس گرايي كه بر نحوه انتخاب نام آثار 
س��ینمايي تاثیر زيادي گذاشت، روي 
كار آمدن مسئوالن و مديران فرهنگي- 
هنري بود كه بیش از هر چیز خودشان 
را در برابر بس��ط و گس��ترش اصول و 
دس��تورات فرهنگ لیبرالي متعهد و 

ملتزم مي ديدند. 
متأسفانه اگر در دهه هاي 40 و 50، فیلم هايي مثل »شارلوت 
به بازارچه مي آيد«، »س��ه ناقال در ژاپن« در سینماها اكران 
مي شد، در دهه هاي اخیر هم آثاري همچون »پدرهاي امانتي«، 
»مادرزن سالم« و »چهار اصفهاني در بغداد« يا »وااااي آمپول«، 
»وقتي خرها آدم مي ش��وند«، »خانم يايا« و... روي پرده هاي 
سینما رفته و مي روند تا نش��ان دهند برخي از سینماگران با 
حمايت مديران فرهنگي بدون تعهد، اگر هم از روي اس��امي 
و قصه فیلمفارسي ها كپي برداري نكنند، اسم هايي انتخاب 
مي كنند كه در سطحي بودن، روي نمونه هاي پیش از خود را 
سفید كرده اند. شكل گیري آثاري با اسامي »بخشكي شانس«، 
»ازدواج در وقت اضاف��ه«، »پوپك و مش ماش��ااهلل«، »من و 
پدربزرگ ده س��اله ام«، »نصف مال من، نصف مال تو«، »پاتو 
زمین نذار« و »مامان بهروز من��و زد« تا فیلم هايي با عناويني 
مثل »وااااي آمپ��ول«، »وقتي خرها آدم مي ش��وند«، »خانم 
يايا«، »اسب حیوان نجیبي اس��ت« و »تارا و تب توت فرنگي 
« تنها مشتي از خروارها فیلم ساخته شده در حوزه سینماي 
بدنه است. سكانداري افرادي با گرايشات ذهني و گاه علني به 
ديدگاه هاي لیبرالیستي و پذيرفتن القائات اين مكتب غربي به 
عنوان مانیفست و گرانیگاه فرهنگي- هنري جمهوري اسالمي 
كه بايد هر چه بیش��تر از گذشته به س��مت آن حركت كرد، 
صدماتي بود كه از جانب اين مديران بي تعهد به بدنه فرهنگ و 
هنر و مشخصا سینما وارد شده است، چه اينكه مسئول فرهنگي 
كه بن مايه هاي لیبرالیس��م را بهترين نسخه براي پیشرفت و 
حركت به سوي جهاني شدن مي داند به افرادي میدان مي دهد 
كه تالي تلو اين مكتب بوده و خودشان را به اجراي بدون تنازل 

دستورات آن متعهد و مقید بدانند. 

اينكه حريم خانواده در بسياري 
از شوخي هاي ركيك و مستهجن 
فيلم هاي كم��دي دريده ش��ود و 
بي پروايي با جنس مخالف به شدت 
فراگير شود، موضوعي نيست كه 
بتوان به راحتي از كنار آن گذشت

خطاب به رئيس رسانه ملي نوشته شد 

نامه تشكر ۱۰۰ خانواده شهيد »منا« به خاطر »حوالي پاييز«
    خبر


