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شـنـید ه هـا
تجمع اهالي سولقان مقابل مجلس

ش��نیده شد که جمعي از اهالي بخش س��ولقان از توابع تهران صبح ديروز مقابل
مجلس تجمع كردند .ايس��نا نوشت؛ فقدان طرح هادي و مشكل گازرساني از جمله
موارد اعتراض اين تجمعكنندگان بود .اهالي سولقان همچنين با تجمع مقابل مجلس
رسيدگي به خسارات سيل اخير از مسئوالن مربوطه خواستار شدند و از نمايندگان
مجلس نيز خواستند كه اين موضوع را پيگيري كنند.

دو سال پیش بود که با کاظم پورمهدی در مورد
طرح��ی که آماده کرده بود ،صحبت کردیم .ما هر
دو دانشجوی رشته ادبیات نمایشی و همکالسی
بودیم .پ��س از اینکه در مورد این طرح صحبت
کردیم برای آقای پورمهدی گرفتاری پیش آمد و
نتوانست کار را تمام کند ،بنابراین تصمیم گرفتم
خ��ودم آن را نوش��ته و برای اولین بار در س��الن
حافظ نمایشی را روی صحنه ببرم .همیشه دوست
داش��تم در س��الن حافظ تئاتر اجرا کنم ،با اینکه
میدانستم سالن حافظ مشکالتی از قبیل جایگاه
تماشاچیان دارد که تماشای تئاتر در این سالن را
با مش��کل مواجه میکند .به همین دلیل از زمان
نگارش متن این موضوع را مدنظرم قرار داده بودم
و میدانس��تم که این نمایشنامه را برای نمایشی
مینویس��م که قرار اس��ت در ت��االر حافظ روی
صحنه برود .اگر شما نمایشنامه را میخواندید با
یک متن ساده مواجه نمیشدید ،بلکه یک طرح
اجرایی را پیش رویتان میدیدید که تمام نکات و
مسائل در آن لحاظ گردیده بود .در واقع نمایشنامه
برای کسی بود که خودش میدانست چه نوشته
است .بنابراین متنی خواندنی نبود بلکه دیدنی بود.
نمایش«وو» پس از دیدن یک فیلم مس��تند
ایده
َ

پيگيري براي ديدار خبرنگاران با مقام معظم رهبري

ش��نیده ش��د که علياصغر كار انديش ،معاون توس��عه مديري��ت و منابع وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به درخواستهاي مكرر خبرنگاران براي ديدار با
مقاممعظمرهبري گفت :براي تحقق اين موضوع درحال پيگيري هستيم .تسنيم نوشت؛
او در حاشيه برگزاري آيين تجليل از خبرنگاران شهرستان سمنان اين شهرستان گفت:
خبرنگاران درخواس��تهاي زيادي را براي ديدار جامعه خبري با مقاممعظمرهبري
ارائه دادهاند كه اين موضوع نش��ان از اين اس��ت كه خبرنگاران اشتياق زيادي براي
ديدار با مقاممعظمرهبري دارند.

الريجاني ائتالف نميكند

ش��نیده ش��د که اصالحطلبان و اصولگرايان در بسياري از مسائل وجوه مشتركي
دارند .غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي ،عضو فراكسيون رهروان واليت مجلس درباره
ائتالف اصالحطلبان با علي الريجاني ،گفت :آقاي الريجاني به عنوان رئيس قوه مقننه
حرفها و نظرات ديگران را ميشنود اما بنده بعيد ميدانم ايشان با جرياني ائتالف
كنند چراكه آقاي الريجاني نيازي به اين كار ندارد.

توضيح درباره پرونده جيسون رضاييان

ش��نیده ش��د که رئيس كل دادگستري استان تهران گفت كه تشخيص اينكه امروز
آخرين جلسه رسيدگي به پرونده جيسون رضاييان باشد يا خير ،بر عهده دادگاه است.
ايسنا نوشت؛ غالمحسين اسماعيلي در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني
استان تهران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت :تا زماني كه دادگاه جيسون
رضاييان برگزار نشود نميتوان درباره آن اظهارنظر كرد.

صدور حكم پاساژ عالءالدين تا آخر هفته

شنیده شد که مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري از صدور حكم پرونده
پاساژ عالءالدين تهران تا پايان هفته جاري خبر داد .تسنيم نوشت؛ علياكبر بختياري
در پاسخ به اين سئوال كه آيا كارشناسان در پرونده عالءالدين نظر خود را اعالم كردند
يا خير ،اظهار كرد :كارشناس��ان نظر قطعي خود را درباره اين پرونده اعالم كردند و
قضات شعبه تجديد نظر مشغول مطالعه پرونده هستند .به گفته مديركل حوزه رياست
ديوان عدالت اداري تا پايان هفته جاري ،حكم اين پرونده صادر ميشود.

تجمع مربیان پیشدبستانی مقابل مجلس

ش��نیده ش��د که جمعی از معلمان پیشدبس��تانی با تجمع مقابل مجلس به نحوه
برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند .معلمان پیش
دبستانی تجم ع کننده عنوان کردند که در اصل قرار بوده است آزمون استخدامی وزارت
آموزش و پرورش برای استخدام مربیان پیشدبستانی باشد .این در حالی است که این
وزارتخانه به همه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش اعالم کرده در این آزمون
شرکت کنند .معلمان پیشدبستانی با تجمع در مقابل خانه ملت خواستار پیگیری این
موضوع از سوی نمایندگان مجلس هستند.

به ذهنم خطور کرد؛ فیلمی که در آن یک هنرمند
ایرانی به خارج از کش��ور مسافرت میکند و در
آنجا به دلیل عدم آشنایی با زبان آن کشور نه تنها
نمیتواند فعالیت هنری خود را ادامه بدهد ،بلکه
گرفتار مشکالت متعدد دیگری هم میشود و این
فیلم مستند تلنگری برای من شد تا نگارش این
در«وو» س��عی کردیم در مورد
مت��ن را آغاز کنمَ .
مس��ائل متعددی صحبت کنیم که یک��ی از آنها
مهاجران و مشکالتی بود که به دلیل عدم آشنایی
با زبان کشور مقصد با آنها روبهرو میشوند .منتهی
از آنجای��ی که این موضوع در گذش��ته نیز مورد
توجه قرار گرفته بود و بنده اصال نمیخواس��تم
گرفتار کلیش��هها شوم س��عی کردم یک گویش و
لهج��ه جدید را ابداع کن��م و از کلمات مختلفی
برای جایگزینی لهجههای مختلف استفاده کنم.
بنابراین در این نمایش هر بازیگر یک گویش��ی
دارد ک��ه دیگ��ران به س��ختی آن را میفهمند و
دارای زبانی خاص و ویژه برای خودش است.
در ای��ن نمای��ش تم��ام هدف و ت�لاش بنده و
مجموعه تمهای اصلی و فرعی حول محور زن
میچرخند ،زبانی که نمایش در آن اجرا میشود،
تماما مساله زن را مطرح میکنند .این مطرح کردن
البته بدون هیچگونه جهتگیری صورت گرفته و
تالش کردیم تا فقط مس��اله زنان را مطرح کنیم
و به مش��کالت آنها بپردازی��م .هدف ما به هیچ
عنوان تجویز یا درمان نیست ،بلکه میخواهیم
کامال بیطرفانه ،بدون انجام هیچگونه قضاوت
و داوری ،معضالت و مشکالتی را که پیش
پای زنان است مطرح کنیم .بنابراین تمامی
موضوعات و اتفاقاتی که در این نمایش
دیده میش��وند ،هدفشان پرداختن به
«وو» تمام
این موضوع است و نمایش َ
قد در خدمت بانوان و مسائل مربوط
به آنان است.
* بازیگر،کارگردانومدرستئاتر

نــگــاه

استفاده ابزاري از قانون؛ به بهانه فيلم رستاخيز
سيدعبدالجوادموسوي

آنهايي كه تا ديروز چشم ديدن احمدرضا
درويش را نداش��تند و از هركاري كه دستشان
برميآمد ب��راي تخریب او دريغ نميورزيدند
حاال كه ديدهاند كار درويش و وزارت ارشاد به
اختالف كشيده ،شدهاند :دلسوز درويش و چه
آتشي ميسوزانند اين وسط .مطمئنا درويش
بهتر از هركس ديگري ميتواند متوجه لحن آنها
شود اما چيزي كه در اين ميان آزاردهنده است،
پنهانشدن در پس قانون است؛ آن هم توسط
كساني كه راي و نظر خود را بر قانون ترجيح
دادهاند ...حاال شدهاند طرفدار قانون .كساني كه
همواره وزارت ارشاد را به دشمني با ارزشها
متهم ميكردند حاال زير علم قانون سينه ميزنند
و وزارت ارش��اد را س��رزنش ميكنند كه چرا
از حق و حقوق س��ازندگان رستاخيز حمايت
نميكند .كس��اني كه همواره از توقيف فيلمها
غريو شادي سرمي دادند و براي توقيف شدن
فيلمهاي��ي كه آنها را مغاي��ر ارزشهاي خود
ميدانستند سر و دست ميشكستند حاال ژست
طرف��داري از مظلوم را گرفتهاند و خودش��ان
را درشمار كس��اني جا ميزنند كه قانون را بر
هر چيز ديگري ارجح ميدانند .تا حاال ِ
شاهد

اس��تفاده ابزاري اين گروه از ارزشها بوديم و
ظاهرا از حاال به بعد بايد شاهد استفاده ابزاري
از قان��ون هم باش��يم .هردم از اي��ن باغ بري
ميرس��د ...اينكه آدميزاد هر روز راي و نظري
تازه داشته باشد در حوزه سياست خيلي چيز
عجيبي نيست اما وقتي ش��ما هربار به رنگي
درمي آييد جز سس��ت شدن پايههاي اعتقادي
طرفدارانتان حاصل ديگري كسب نخواهيد كرد.
طرفداران امروز آقاي درويش كمي هم به فكر
فرداي خود باشند و جا بگذارند براي وقتي كه
رستاخيز مشكلش رفع شد و به نمايش درآمد.
آن وقت آنها با كس��اني كه به فيلم معترضند و
مدافع آنها توقع دارند از
از رس��انههاي هميشه ِ
اعتراضات آنها حمايت كنند چه خواهند كرد؟...
ِ
حقيقت ِ
حال سياست
اين داس��تان تا جاودان
پيشگان و سياست بازان هست و خواهد بود.
ممكن است گروهي پيدا شوند و در اين تغيير
شكل عيب و ايرادي نبينند و آن را اقتضاي كار
خود بدانند .ايرادي هم ندارد .به هرحال هركه
را ش��غلي اس��ت در عالم ،منتهي در هر شغلي
نميگويم انصاف و وجدان ،كه دست كم اندكي
درايت و خرد نيز الزم هست .نيست؟

بیش از  26ساعت تاخیر در پرواز مشهد  -اهواز آسمان

شنیده شد که پرواز مشهد  -اهواز شرکت هواپیمایی آسمان که قرار بود ساعت 19
روز شنبه از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد انجام شود پس از  26ساعت
تاخیر ساعت  21:30دیشب عازم مقصد خواهد شد .برخی مسافران این پرواز عصر
یکشنبه خواستار پیگیری موضوع شده و گفتند :این پرواز که باید دیشب انجام میشد
تاکنون که  24س��اعت از زمان پرواز میگذرد انجام نگرفته است .یکی از مسافران که
خواست نامش ذکر نشود گفت :یکشنبه شب پس از اعتراض بسیار مسافران و چند
ساعت معطلی در فرودگاه مشهد ،مسئوالن شرکت به ناچار مسافران را در یکی از اماکن
اقامتی اسکان دادند.

حج  5ستاره ممنوع شد

شنیده شد که سازمان حج و زيارت از ممنوع شدن حج پنج ستاره (تشريفاتي) از
سوي عربستان سعودي خبر داد .ايرنا نوشت؛ وزير حج عربستان سعودي از ممنوع
ش��دن حج پنج ستاره (تشريفاتي) كه سرمايه دارها از مشتريان آن هستند خبر داد و
افزود :محدود بودن فضاي مشعر و منا اجازه نشستن يك فرد در يك چادر جداگانه و
انفرادي را نميدهد و به همين سبب وزارت حج مانع از حج تشريفاتي موسوم به حج
پنج ستاره ميشود .حج بندر محمد حجار گفت :حج پنج ستاره در موسم حج امسال
به دليل افزايش تعداد حجاج ممنوع است .وي اظهار داشت :فضاي اختصاص يافته
به هر حاجي به سبب افزايش تعداد حجاج كاهش يافته و هر  10حاجي به اجبار بايد
در يك چادر اسكان يابند تا از پديده تجمع و ازدحام جلوگيري شود.

فائزه هاشمي و شرط پيروزي اصالحطلبان

شنیده شد که نماينده مجلس شوراي اسالمي در دوره پنجم در آستانه دو انتخابات
خب��رگان و مجلس دهم ،پيروزي اصالحطلبان را در گرو برقراري ش��رايطي عادالنه
دانس��ت .فائزه هاشميرفسنجاني درباره همزماني دو انتخابات خبرگان و مجلس به
آرايش سياسي در اين دو انتخابات اشاره و درباره شرايط اصالحطلبان اظهارنظر كرد.
وي اظهارنظر درباره انتخابات مجالس خبرگان و شوراي اسالمي را كمي زود دانست
و در عين حال تصريح كرد :به اين نكته اطمينان دارم كه اصالحطلبان فعال هس��تند
و راي خوبي هم كسب ميكنند .وي تاكيد كرد :به نظر ميرسد اگر شرايط عادالنهاي
برقرار باشد ،اصالحطلبان پيروز ميشوند.

درخواست جالب از استانداران

شنیده شد که وزارت نيرو با انتشار گزارشي اعالم كرد :استانداران برخي از استانهاي
كشور با ابالغ بخشنامهاي ،تمامي نهادها،سازمانها و دستگاههاي اجرايي را ملزم به
صرفهجويي و مصرف بهينه برق براي گذر از پيك تابستان سال جاري كردند .خبرآنالين
نوشت؛ در اين بخشنامهها تصريح شده« :نظر به اينكه بخش مهمي از مصارف برق در
دوره زماني مذكور ،مربوط به ساختمانهاي اداري و به ويژه ساعات ظهر و بعداز ظهر
( ۱۱تا  )۱۶صرف سيستمهاي سرمايشي ميشود همكاري و مساعدت همه سازمانها
و دستگاههاي اجرايي در مديريت مصرف برق تاثير بهسزايي خواهد داشت .لذا با توجه
به اهميت موضوع انتظار ميرود ،مديران با تنظيم سيستمهاي سرمايشي و نظارت جدي
برنحوه مصرف در جهت مديريت اين مهم كه از اركان اقتصاد مقاومتي است ،اقدام نموده
و نهايت همكاري را با وزارت نيرو براي عبور از فصل گرما به عمل آورند» .

بهرامی
فرهاد
بهرامی
فرهاد

آب بازی ممنوع

کاراتـــون

طنـز

اشـاره

شباهتمعنایی
ممنوعیت و مخروبیت!

به بهانه روز خبرنگار

آنجا که خبر آغاز میشود

فریو رخراباتی

علیرضا آقاییراد

هر س��ال 17مرداد که میرس��د ،بازار عزت و
احترام به خبرنگار آغاز میشود .موجی راه میافتد
ن
که س��عی دارد نش��ان دهد خبرنگاری مهمتری 
شغل دنیاس��ت .عکسهای دوستان روزنامهنگار
و خبرن��گار لبخن��د بر لب به چش��م میخورد و
دوباره همان بحث کلیشهای که تقریبا برای تمام
مشاغل جهان به بهانههای مختلف تکرار میشود
که« :خبرنگاری بعد از کار در معدن سختترین
کارهاست» .اما آن سوی سکه این همه تحسین،
حقیقت مانند همیش��ه تلخ اس��ت .حقیقت این
اس��ت که خبرنگاران و روزنامهنگاران به امنیت
شغلی بیش��تری نیازمندند و به نسبت فعالیتی که
میکنند و مس��ئولیتی که بر دوش دارند ،یکی از
پایینتری��ن دس��تمزدها را در میان مش��اغل دارا
هس��تند .کیست که ندارد کار در یک نشریه هرگز
کفاف گذران زندگی یک روزنامهنگار را نمیدهد؟
هر سال  17مرداد خبرنگاران خود تبدیل به خبر

میشوند .سر تیتر میش��وند .تیتر یک میشوند
همراه با عکس و تفصیالت .هر س��ال  17مرداد
به اندازه 24ساعت روزنامهنگار و خبرنگار فرد
مهمی میش��ود و تمام اخبار ح��ول محور او و
وج��ود او و کار مه��م و تاثیرگذار او میچرخد.
اما کیست که نداند همیشه خبر از نقطهای دیگر
آغاز میشود .از جایی حول و حوش مشکالت
بیمه خبرنگاران ،مسائل مالی ،عدم امنیت شغلی
و هزار مشکل پیش روی دیگر .به قول آن استاد
روزنامهنگاری ،همیش��ه خبر بیرون از کادر نگاه
عامه مردم آغاز میشود و خبرنگار همیشه آنجا
حاضر است .روز خبرنگار با یک روز تاخیر بر
خودمان ،از هر جنس و ن��گاه و دیدگاه مبارک.
روز خبرن��گار مب��ارک رفقایی که سالهاس��ت
جایشان در نش��ریات خالی است؛ رفقایی که
امروز درگی��ر معاشاند و ق��وت الیموت .روز
خبرنگار مبارکمان!

تـأمـال ت
امان از نگاه کلیشهای به کلیشه
کاوه فوالدینسب

اخیراً بعضی دوستان این ایده را مطرح کردهاند
که برای معرفی ملیت مردم افغانس��تان ،به جای
واژه «افغانی» از واژه «افغانستانی» استفاده کنیم؛
مثل این است که به یک صرب بگوییم صربستانی
یا به یک انگلیسی بگوییم انگلستانی .اینکه بهجای
اصالح ذهنیت نادرس��ت موجود واژه را عوض
کنیم ،بیش��تر به پاک کردن صورت مسأله میماند
و م��ن تردیدی ندارم که بدون اصالح آن ذهنیت
دیری نخواهد گذش��ت که همین «افغانستانی»
پیشنهادی دوستان هم -بیکموکاست -تمام بار
منفی «افغانی» فعل��ی را به خود خواهد گرفت.
شاید بهتر باشد به قول سهراب سپهری چشمهای
خودم��ان را بش��وییم و ب��رای واژهها فهرس��ت
خوبها و بدها نس��ازیم...این فهرس��تها برای
واژهها جهان زبان فارسی را سیاهوسفید میکند و
مگر جز این است که زبانی که آدم با آن صحبت
میکند ،نوع دریافت او را از جهان و شیوه تفکرش
تعیین میکند و به نمایش میگذارد؟ خطکشیهای
مرئی و نامرئی در زبان ،به مرزبندیهای آشکار در
زندگی عینی و ذهنی آدمی بدل میشوند و همین
مرزبندیها هس��تند که او را دچار پیشقضاوت
میکنند ...به همینها فکر میکردم که واژه «کلیشه»
توی س��رم صدا کرد؛واژهای که در فضای ادبیات
داستانی ما چیزی کم از توهین ندارد و هیچکس
ه��م به این فک��ر نمیکند که ما -چ��ه در جهان
واقع و چه در جهان داس��تان -با کلیش��هها و در
کلیشهها زندگی میکنیم و بخش عمده موجودیت
عین��ی و تصویر ذهنی ما از آدمه��ا و رویدادها و

مکانها مبتنی بر کلیشههاست که شکل میگیرد
و باز بدون توجه به این موضوع که کلیش��هها از
مهمترین ابزارهای نویسندهها هستند ،بهخصوص
در شخصیتپردازی ،فضاسازی و صحنهپردازی.
نویس��نده میتواند مس��تقیم زل بزند توی چشم
خواننده و بگوید فالن شخصیت داستان ازدواج
کرده است ،میتواند هم برق نور خورشید را روی
حلقهای که آن ش��خصیت در انگش��تش دارد ،به
خواننده نش��ان دهد؛ و این حلقه به قول سیلونه
چیس��ت جز کلیش��های رایج برای گفتن این که
«من ازدواج کردهام»؟ اهمیت کلیش��ه در داستان
آنجاست که به نویس��نده کمک میکند بهوسیله
عناصر بسیط آشنابهذهن خواننده ،جهان داستان
را ش��کل دهد و درس��ت زمانی که خوانندهاش
خواست بنشیند کنار این برکه آرام و نفسی از سر
آرامش بکشد ،او سنگی را پرتاب کند وسط برکه.
این س��نگ ،همان «دیگری»ای اس��ت که تعادل
جهان داستان و نظم برساخته آن را به هم میزند
و خواننده را  -همراه با شخصیتهای داستان-
به چالش میکشد .این نظم همان نظمی است که
یکی از مهمترین عوامل شکلگیریاش کلیشهها
بودهاند .البته این هم هس��ت که یک اثر داستانی
میتواند در کلیشهها بماند و با آنها تمام شود؛ مثل
خیلی از آثاری که مبتذل خوانده میش��وند.روی
خوب و بد «کلیش��ه» فاصله زیادی از هم دارند
و اصال همین فاصله زیاد اس��ت که به من اجازه
میدهد این متن را با یک پارودی تمام کنم :امان
از نگاه کلیشهای به کلیشه.

سـیـنـمــا
کامبوزیاپرتوی:

فیلم سینمایی ارجحیتی بر آثار ویدئویی ندارد
کارگردان فیلم گلنار ب��ا بیان این که اثر بلند
سینمایی ارجحیتی نسبت به فیلم ویدئویی ندارد،
یادآور ش��د :ممکن است که یک فیلمساز قاقد
توانایی س��اخت فیلم بلند باشد اما جهان بینی
برجس��ته تری نسبت به سازندگان این نوع آثار
داشته باش��د .کامبوزیا پرتوی ،فیلمنامه نویس
و کارگ��ردان ،گف��ت :اینکه جوانه��ا بخواهند
فیلمسازی را با س��اخت فیلم ویدئویی شروع
کنن��د ،قابل توجه اس��ت؛ چراک��ه میتوانند با
قصهای ساده و ابزاری محدود ،به شیوه و روایت
خود فیلم بسازند .فیلمسازان باید به آینده خود
امیدوار باشند .اگر فیلمهای ویدئویی بتواند بازار
خود را پیدا کنند ،جایگاه واقعی خود را به دست
میآورند .این فیلمنامهنویس در توضیح بیش تر
افزود :با راهیابی تکنولوژی در میان مردم ،حتی با
یک گوشی تلفن همراه هم میتوان فیلم ساخت.
در واقع کسی که کتاب نخواند و دغدغه نداشته
باش��د ،ورود و خروجش به سینما مهم نیست؛
چ��را که خیلی زود کارش به پایان میرس��د .به
خاطر همین اس��ت که فیلم سازهای ویدئویی
باید کارشان را جدی بگیرند و اختصاص یک
جش��نواره به آنها به خوبی نش��ان میدهد که
چقدر این مقوله مهم اس��ت .کارگ��ردان «کافه
ترانزیت» در ادامه ،گفت :مهم ترین مسئله برای
فیلمهای ویدئویی ،این اس��ت که بتوانند بازار
خودش��ان را پیدا کنند .فیلم سازان باید به آینده
فیلمهای ویدئویی امیدوار باشند ،چرا که امروزه
نس��بت به گذشته شرایط س��اخت فیلم خیلی
راحت شده اس��ت .امروز برای هر نوع فیلمی

(مستند ،کوتاه و بلند) جشنوارهای در نظر گرفته
شده که این جشنوارهها ارزیاب و کارشناس آثار
تولید شده هستند .پرتوی افزود :جشنواره فیلم
یاس هم با گذش��ت زمان میتواند کمک قابل
قبولی به کیفیت آثار ویدئویی داش��ته باش��د .با
حرفهای شدن این جشنواره در دورههای آینده،
فیلم س��ازان حرفهای و صاحب نام هم در این
فستیوال حضور خواهند داشت .در حال حاضر
مش��کالت سینمای حرفهای در دنیا زیاد است،
از ای��ن رو خیلیها برای اینکه ظرفی پیدا کنند
که حرفشان را هنرمندانه بزنند ،یا به فیلم کوتاه
روی میآرن��د و ی��ا فیلم ویدئویی میس��ازند.
کارگردان فیلم «بازی بزرگان» در ادامه تصریح
کرد :حضور جش��نواره فیلمه��ای ویدئویی در
فضای سینمای ما مؤثر است ،چرا که این فیلمها
مخاطبان خودش را دارد .در گذش��ته جشنواره
فیلم کودک از جش��نواره فیلم فجر جدا نبود و
بعدها لزوم اس��تقالل آن حس شد و با تفکیک
این جش��نواره از فیلم فجر ،ش��اهد رشد آثار و
دیده ش��دن مجزای فیلمها بودیم .این اتفاقات
قابل توجه و ارزشمند است.

ای��ن روزه��ا واقعا ش��هرداریها اعص��اب ندارند
و نمیش��ود یک کالم ب��ا این بزرگواران ش��وخی کرد،
زحمتکشاناینسازمانیادرحالبرخوردبادستفروشان
هستند ،یا در حال ممارست برای برخورد با دستفروشان
هس��تند یا در حال تالش برای برخورد با دستفروش��ان
هستند ،انصافا زحمت میکشند و هدف بنده از این تکرار
برخورد آنها با دستفروشان به این دلیل بود که زحمتی که
این عزیزان میکشند ،عرق جبینی که میریزند ،انصافا با
یک بار نوش��تن نمیتوانیم حق مطلب را در مورد این
عزیزان ادا کنیم .به هرحال از جدیدترین دست گل این
بزرگواران امروز در خرمآباد رونمایی شده و این عزیزان
چاپخانهای را پلمب کردند ،درحالی که کارگران در داخل
آن مشغول کار بودند .بر این اساس؛ الف -دوستان قصد
مزاحمت نداشتند و نمیخواستند خدای ناکرده خللی در
کار کارگران این چاپخانه ایجاد شود .ب -این بزرگواران
دو دقیقه آم��ده بودند خودتان را ببینند و چاپخانهتان را
پلمب کنند ،همهاش در حال کار هستید که! در عین حال
چند روز پیش در مورد سخنان یکی از مسئوالن سازمان
میراث فرهنگی در مورد تخریب ساختمان مجاور کافه
نادری نوشتیم که ایشان قویا و شدیدا تخریب این ملک
را ممنوع اعالم کرد(که ما در مورد همین ممنوعیت نوشتیم
و پیشبینی کردیم که یک چیزی این وسط میلنگد) که
از قض��ا هم لنگیده ،بدجور هم لنگیده و روابط عمومی
شهرداری منطقه  12تهران اعالم کرده که میراث فرهنگی
مجوز الزم برای تخریب این ملک را صادر کرده .بر این
اساس الف -سوزنی س��مرقندی شاعر کدام قرن بود؟!
ب -چرا مس��ئوالن محترم را توی دردسر میاندازید و
وقت گرانبهایش��ان را هدر میدهید؟ گرفتاری شدیمها!
ج -خوب فکر کنید اگر مجوز دیگری دادهاید همین االن
بگویید ،ما طاقت شنیدنش را داریم.در پایان الزم است
به بیانیه روابط عمومی شهرداری منطقه  12اشاره کنم که
در آن نوشته شده«در منطقه  12شهر تهران بناها و میراث
فرهنگی گرانبها و ارزشمندی وجود دارد که جهت احیای
آن باید هرچه س��ریعتر س��ازمانهای مذکور وارد عمل
شوند تا هویت شهر تهران حفظ شود» پس از خواندن
این بخش از بیانیه یک سوال در ذهن بنده ایجاد شد ،آیا
شماهممانندحقیرمتوجهمنظوردوستاننمیشوید؟بنده
فکر میکنم که سر کارمان گذاشتهاند یا شاید دوست دارند
همه حرفهایی را که دوست دارند در یک بیانیه بزنند.
مگر میشود کسی که جایی را تخریب میکند ،همزمان آن
را احیا کند؟ مگر میشود شما وقتی که در حال پرتاب سه
امتیازی در زمین بسکتبال هستید ،همزمان از میوهفروشی
محلتان خیار هم بخرید؟!

خـبـر آخـر

وزير ارشاد:

رستاخيز حتما اكران ميشود

وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي درب��اره اكران فيلم
رس��تاخيز گفت :نظر فقه��ي مراجع براي مقلدانش��ان
قابل احترام اس��ت اما اجازه دهند فيلم رس��تاخيز براي
عالقهمندانشاكرانشود.عليجنتيدربارهوضعيتاكران
فيلم رستاخيز افزود :اين فيلم حتما اكران خواهد شد اما
نظرات مراجع اعظام نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .وي با
اشاره به اينكه درويش كارگردان فيلم شخصا فيلم را در
بيوت مختلف مراجع نمايش داده و اصالحاتي مختلفي
روي آن انجام داده اس��ت گفت :به دنبال اين هستيم كه
فيلم در وضعيت و زمان مناسب اكران شود .وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي با تاكيد بر اينكه خود من بيشترين كمك
را چه در زمان توليد و چه در زمان اكران به فيلم رستاخيز
كردهام گفت :حتي در رايزني با وزراي مختلف خواستهام
ت��ا دي وي دي اين فيلم را پيش خريد كنند و در اختيار
كارمندان خود قرار دهند .جنتي خاطرنشان كرد :رستاخيز
از فيلمهاي بسيار ارزشمند سينماي ايران است و قطعا
بايد اكران شود .وي همچنين درباره حمايت از ساخت
فيلمهاي فاخر گفت :فيلمهاي فاخر حتما نبايد مستقيما
ديني باش��ند ،از هر فيلمي كه بتوان��د فرهنگ و اخالق
جامعه را ارتقا دهد حمايت ميكنيم .وي درباره اعتراض
برخي افراد در جلوي سينماها و در اعتراض به اكران فيلم
رستاخيزگفت:بابررسيهاييكهانجامداديماينواكنشها
بيشتر رقابت سينمايي بوده است .همانطور كه در بسياري
از صنوف رقابت وجود دارد در ميان سينماگران نيز اين
رقابت باعث شده برخي نسبت به اكران اين فيلم اعتراض
كنند .جنتي با تاكيد بر اينكه  20يا  30نفري كه در جلوي
وزارت ارش��اد نس��بت به اكران فيلم رستاخيز اعتراض
داشتند به هيچوجه انگيزههاي مذهبي را دنبال نميكردند
توضيح داد :ما شاهد بوديم همين افراد در ايام ماه مبارك
رمضان روبهروي وزارت ارشاد روزه خواري ميكردند.
وي درباره پخش فيلمي در شبكههاي اجتماعي درباره قمه
زدن يك خانم در اعتراض به اكران رستاخيز گفت :معلوم
نيست اين حركت كي انجام شده و واقعا در اعتراض به
اكران رستاخيز باشد ،شايد در روز عاشورا يا زمان ديگري
انجام ش��ده باشد چرا كه براي ما واقعا مشخص نيست.
رستاخيز به كارگرداني احمدرضا درويش در نخستين روز
اكران خود با اعالم وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي از
ادامه نمايش بازماند .اين اثر فيلمي با موضوع عاش��ورا
توسط بخش خصوصي توليد و در سي و دومين جشنواره
فيلم فجر موفق به دريافت 9سيمرغ بلورين و كسب جايزه
بيرق طاليي (ويژه مصطفي عقاد) شده است.

