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عرضه ۳ فیلم پرتره از نقاشان معاصر ایران
 در شبکه خانگی

س��ه فیلم میث��م ش��اه بابایی در قالب ی��ک مجموعه در 
فروشگاه های معتبر فرهنگی و هنری عرضه شد.

 این مجموعه به نام »س��رو بی نش��ان« شامل سه فیلم با 
نام های بی مکان بی زمان، من یک نشانه ام و سروم است.

فیلم» بی مکان بی زمان« نگاهی کوتاه به آثاراکبر نیکان پور 
دارد. در ای��ن فیل��م امین تارخ به عن��وان گوینده متن حضور 
دارد. در فیلم »من یک نش��انه ام« که به آثار احمد نصراللهی 
می پردازد، زیبا بروفه به عنوان گوینده گفتار متن ش��اه بابایی 

را همراه��ی کردند. در س��ومین فیلم از ای��ن مجموعه به نام 
»سروم« نگاه و برداش��تی آزاد به تابلوی )ایرانویچ( اثرحسین 
محجوبی دارد. فرخ نعمتی و صنم صالحی به عنوان گویندگان 

گفتار متن حضور دارند. 

وقتی متولی حرمت 
امامزاده را نگه نمی دارد 
از دیگران چه انتظاری 

می توان داشت؟ آیا با اقدام 
غیرکارشناسی»ارشاد« این 
رویه زشت و خطرناک باب 

نمی شود که هر جا وزارتخانه 
و مراجع قانونی مانع نمایش 

فیلمی شوند می توان با 
البی، مشاطه گری و سیاسی 
بازی امتیاز گرفت و راهش 
را گشود. یعنی وقتی اجازه 

ورود از در را ندهند می توان 
از پنجره به داخل پرید؟ و 
با ایجاد جنجال و حواشی 

امتیاز گرفت؟ 

خ به بازار کتاب آمد نشان سر
انتش��ارات دارالحدیث نخستین رمان ویژۀ نوجوانان 

خود را با عنوان »نشان سرخ« منتشر کرد. 
این اثر روایتگ��ر زندگی ابوُدجانه انصاری از اصحاب 
پیامبر اکرم)ص( است که به قلم غالمرضا آبروی در 10 

قسمت نوشته شده است.
اب��و دجانه قبل از بعثت در طایفه بنی س��لیم از قبیله 
خزرج در ش��هر یثرب )مدینه امروزی( به دنیا آمد. در سال 
12 بعث��ت در پیمان عقب��ه دوم با پیامبر بیع��ت کرد و از 
یثربی های پیش��گام در اس��الم بود. او در یثرب همراه سعد 
بن معاذ به مبارزه با بت پرس��تی برخاس��ت و بت های قبیله 
بنی س��اعده را در هم کوبید. بعد از هجرت پیامبر به مدینه، 
هنگام مراسم برادری اسالمی، پیامبر بین او و عتبه بن غزوان 
پیمان برادری استوار کرد. ابو دجانه در همه جنگ های زمان 
پیامبر ش��رکت کرد و از دلیران جنگ به شمار می آمد و در 
هنگام جنگ ها دستمالی )عصابه( سرخ بر سر می بست و به 

عنوان ضرب المثل فرود آمدن مرگ شده بود.

بادیگارد در فستیوال فیلم وین
فیل��م س��ینمایی بادی��گارد در ادام��ه حض��ور در 
جشنواره های بین المللی به بخش مسابقه اصلی جشنواره 

بین المللی فیلم وین راه یافت.
فیل��م س��ینمایی بادیگارد ک��ه پیش  از ای��ن نامزد 
عنوان جایزه اصلی س��ه رشته در جش��نواره بین المللی 
فیلم مادرید ش��ده بود، در بخش بهترین فیلم جشنواره 

بین المللی فیلم وین نیز پذیرفته شد.
جشنواره بین المللی فیلم وین از 3 تا 7 جوالی )12 تا 16 
تیر( در این شهر برگزارشده و برنامه نمایش فیلم سینمایی 

بادیگارد نیز ساعت 20:15 روز 4 جوالی خواهد بود.
فیلم س��ینمایی بادی��گارد ب��ه کارگردان��ی ابراهیم 
حاتمی کیا و تهیه کنندگی احس��ان محمدحس��نی یکی 
از محصوالت س��ازمان هنری رسانه ای اوج است که پس 
از درخش��ش در جش��نواره س��ی و چهارم فیل��م فجر و 
جشنواره های سینمایی داخلی کشور، مورد اقبال گسترده 

مردم و منتقدان نیز قرار گرفت.

یفی برگزاری پوستر فلسطین سیدحمید شر
نمایشگاه پوستر فلس��طین منتخب آثار سیدحمید 
ش��ریفی آل هاش��م، از تاریخ بیس��ت و نهم خ��رداد در 
نگارخان��ه ابوالفضل عالی حوزه هن��ری و موزه هنرهای 

معاصر فلسطین برپا می شود.
در این  نمایش��گاه بی��ش از 30 اثر ای��ن هنرمند با 
موض��وع فلس��طین، بیداری اس��المی و جنای��ات حکام 
مرتجع کشورهای اسالمی در معرض دید مخاطبان قرار 

خواهد گرفت.
این نمایش��گاه همزمان با فرارس��یدن روز قدس، از 
تاریخ بیس��ت و نه��م خ��رداد 13۹6 در نگارخانه عالی 
حوزه هنری و موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح و تا 

دوازدهم تیرماه دایر خواهد بود.
عالقه من��دان برای بازدید از نمایش��گاه می توانند به 
آدرس ته��ران، انتهای خیابان س��میه، ح��وزه هنری و 
خیاب��ان طالقانی، خیابان ب��رادران مظفر، موزه هنرهای 

معاصر فلسطین مراجعه کنند.

در خانه هنرمندان باد در علفزار می پیچد
فیل��م س��ینمایی »ب��اد در علف��زار می پیچ��د« به 
کارگردانی خس��رو معصوم��ی و تهیه کنندگ��ی فتح اهلل 
جعفری جوزانی ساخته سال 1386 امروز دوشنبه ساعت 
17:30 ب��ا حضور کارگ��ردان فیلم در س��ینماتک خانه 

هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.
در خالصه داس��تان این فیلم آمده است: شوکا دختر 
جوانی اس��ت که به علت فقر خان��واده مجبور به ازدواج با 
پسر عقب افتاده ای می شود تا کمی از بار مشکالت خانواده 
کم شود، اما جلیل شاگرد خیاط دل در گرو شوکا دارد و 

این موضوع اتفاقاتی را به وجود می آورد و... .
ب��اد در علفزار می پیچد در بخش های س��ینما ایران و 
بخش بین المللی بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر 
شرکت داشته است و توانسته به عنوان فیلم برگزیده بخش 
بین المللی این جش��نواره انتخاب شود. همچنین این فیلم 
در دوازدهمین جش��ن خانه سینما تندیس بهترین فیلم و 

بهترین صدابرداری را در سال 1387 کسب کرده است.

نگاه

مانور برای حذف مدیران 
مزاحم ارشاد در دولت آینده

احسان سالمی

محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد 
دی��روز و در عرض کمتر از چند س��اعت با صدور چندین حکم 
جدید معاونت های خود را در این س��ازمان تغییر داد. تغییراتی 
ک��ه با توجه به فرصت دو ماهه باقیمانده تا پایان دولت یازدهم 
فرضیه عالقه حس��ن روحانی برای ادامه فعالیت صالحی امیری 
به عنوان وزیر ارشاد دولت دوازدهم و ادامه حضور حیدریان در 

ریاست سازمان سینمایی دولت بعد را قوت بخشید.

هر چند که این تغییرات رگباری با بهانه ایجاد فضایی تازه 
در مدیریت سینمای ایران صورت گرفته است ولی در ارتباط با 
ای��ن اتفاقات نکات قابل تاملی وجود دارد که مرور آن ها خالی 

از لطف نیست.
1- حیدری��ان در حال��ی مس��ئولیت معاون��ت نظ��ارت و 
ارزش��یابی س��ازمان س��ینمایی را از حبیب ایل بیگی گرفته و 
به ابراهیم داروغه زاده س��پرده اس��ت که بسیاری پیش از این 
مخالفت ایل بیگی با اکران و نمایش عمومی برخی از فیلم های 
توقیفی اطالع داش��تند. اختالفی که در زم��ان مدیریت قبلی 
این س��ازمان یعنی حجت اهلل ایوبی نیز وجود داش��ت و به نظر 
 می رس��د ادامه این اختالف نظر عامل اصل��ی تغییر ایل بیگی 

بوده است.
2- وقت��ی چن��د هفت��ه قب��ل وزی��ر ارش��اد در ادام��ه 
نامه نگاری های��ش ب��ا نگارش نام��ه ای خطاب ب��ه حیدریان از 
او خواس��ت ت��ا در فرصتی دو ماهه پرون��ده فیلم های توقیفی 

س��ینمایی را دوب��اره بررس��ی و برای همیش��ه تکلی��ف آن را 
مش��خص کند؛ معلوم بود که یکی از سیاست های اصلی دولت 
یازدهم در فرصت باقیمانده تا اتمام کارش، رفع توقیف فله ای 
آثار توقیف��ی در جهت انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلی 
جامعه در حوزه اقتصادی و اجتماعی اس��ت؛ سیاس��تی که به 
نظر می رسید ایل بیگی از مخالفین آن بود و رفع توقیف آثاری 
چ��ون »مادر قلب اتمی« و »زادب��وم« فرضیه تمرکز دولت در 

این حوزه را به اثبات رساند.
3- تغیی��ر س��یدمصطفی ابطح��ی مدیرعام��ل موسس��ه 
رس��انه های تصوی��ری ک��ه از چهره های به ش��دت نزدیک به 
حجت اهلل ایوبی رئیس پیشین این سازمان محسوب می شود و 
دادن پست غیررسمی و صوری مشاور رئیس سازمان سینمایی 
ب��ه او نیز از جمله اتفاق��ات جالب در این تغییر و تحوالت بود. 
اتفاقی که به نظر می رس��د به تالش های چند وقت اخیر ایوبی 
برای بازگش��ت به وزارت ارش��اد و جلوگیری از تحقق ش��ایعه 

رس��یدن ایوبی به آرزوی همیش��گی اش یعنی وزارت ارشاد در 
دولت جدید چندان بی ارتباط نباش��د. به ویژه آن که بسیاری 
از نزدیکان رئیس جمه��ور از تالش های خودجوش ایوبی برای 
حمای��ت از روحانی درانتخابات اخیر و جلب نظر هنرمندان به 

او آگاه هستند.
4- از دیگ��ر ن��کات قابل توجه در ارتباط ب��ا این تغییرات 
عدم ص��دور حکمی جدید برای علیرضا رض��اداد یار گرمابه و 
گلس��تان حیدریان اس��ت. چهره ای که همواره جز معتمدین 
رئیس س��ازمان س��ینمایی چه در زمان فعالیت در این زمینه 
و چه پیش از آن قرار داش��ته اس��ت. البته ب��ا توجه به اینکه 
حیدریان هنوز در ارتباط با دبیر جشنواره سی وششم فیلم فجر 
صحبتی نکرده اس��ت به احتمال فراوان انجام این مسئولیت را 
به رضاداد خواهد س��پرد تا مرد سیاستمدار سینمای ایران در 
رکوردی منحصر به فرد برای هفتمین بار عهده دار مس��ئولیت 

دبیری جشنواره فیلم فجر شود.

دوست دارم!
سعید کرباسچی
دوست دارم میان بید مجنون های بوستان الله 

دوس��ت دارم کنار جوی های کم آب و بی رمق 
ولیعصر 

تمی��ز  شیش��ه های  پش��ت  دارم  دوس��ت 
بستنی فروشی های میدان سپاه 

دوس��ت دارم میان هیاهوی عابران پیاده در 
پیاده روهای خیابان انقالب

دوس��ت دارم می��ان عط��ر قهوه ه��ای تند در 
حوالی چهارراه استانبول 

دوس��ت دارم میان فروش��ندگان خواب آلود 
کفش های دست دوم، در غروب میدان شوش 

دوس��ت دارم از کنار تمام چراغ فروش��ی های 
الله زار 

دوست دارم از پشت ویترین لباس فروشی های 
شیک شهر 

دوس��ت دارم در مس��یر پی��اده روی از کن��ار 
مرد همیش��ه نشس��ته در کنار ترازو، تا چهارراه 

همیشگی بچه های کار 
و از مقابل ماشین فروش��ی های زیبای خیابان 
بهش��تی، تا ایس��تگاه اتوبوس��ی که مرا به خانه ی 

دوست برساند 
فریاد بزنم که: "آه ، من بسیار خوشبختم"

برای اولین بار در سینمای ایران
ین داستان«  صدای انیمیشن سینمایی »آخر

دالبی اتمس می شود
صداگ��ذار انیمیش��ن »آخرین داس��تان« اعالم کرد 
که صدای این انیمیش��ن ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی 
اش��کان رهگذر برای اولین بار در سینمای ایران به شکل 

دالبی اتمس انجام می شود.
علیرض��ا علویان ب��ا بیان اینکه طراح��ی و ترکیب 
صدای انیمیشن س��ینمایی»آخرین داستان« به تازگی 
آغاز شده گفت: ش��رکت دالبی نزدیک به چندین سال 
اس��ت که سیس��تم صوتی دالبی اتمس را ارائه داده اما 
در س��ینمای ایران تاکنون هیچ فیلمی از این سیس��تم 

استفاده نکرده است.
او ادام��ه داد: فضای انیمیش��ن س��ینمایی »آخرین 
داستان« و امکان پخش بین المللی آن، قابلیت استفاده از 
میکس صدای دالبی اتمس را برای این فیلم به وجود آورد. 
البته تمام اتفاقات این فیلم از لحاظ صداگذاری، س��اخت 

افکت و حتی میکس 5.1 و 7،1 در ایران انجام می شود.
پرویز پرستویی، حسن پورش��یرازی، باران کوثری، 
ف��رخ نعمتی، ش��قایق فراهانی، ملیکا ش��ریفی نیا، زهیر 
یاری، اشکان خطیبی و بانیپال شومون از دیگر بازیگرانی 
هستند که صداپیشگی 14 نقش اصلی انیمیشن »آخرین 

داستان« را برعهده دارند.
انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به نویسندگی 
و کارگردانی اش��کان رهگذر برداش��تی آزاد از داستان 
»ضحاک« شاهنامه است که داستانی از اواخر حکومت 

جمشید تا ابتدای حکومت آفریدون را روایت می کند.

آغاز ثبت نام فصل تابستان سینماتک 
خانه هنرمندان ایران

ثبت نام فصل تابستان س��ینماتک خانه هنرمندان 
ایران آغاز شد. 

در برنامه های هفتگی س��ینماتک خانه هنرمندان 
ایران، هر دوش��نبه از ساعت 17:30، ابتدا نمایش فیلم 
و پس از آن نشس��ت نقد و بررسی با حضور کارگردان، 

منتقد و عوامل فیلم برگزار می شود.
در این فصل از برنامه های سینماتک خانه هنرمندان 
ای��ران، فیلم هایی از زنده یاد عباس کیارس��تمی، بهرام 
بیضایی، خسرو سینایی، ساموئل خاچیکیان و محمدعلی 
نجفی به نمایش در خواهد آمد. مرور س��ینمای وودی 
آلن و نمایش دو فیلم از اس��تنلی کوبریک و اس��تیون 
اسپیلبرگ نیز جزو برنامه های فصل تابستان سینماتک 
خانه هنرمندان ایران اس��ت. »هفته فیلم کوتاه تجربی 
معاص��ر ایران« نیز با هم��کاری »پلک تهران« در فصل 

تابستان سینماتک برگزار خواهد شد.
هنرمن��دان عض��و خانه س��ینما، اعض��ای انجمن 
منتقدان، خبرنگاران و دانش��جویان برای عضویت شامل 
تخفیف هستند. عالقه مندان برای عضویت در برنامه های 
تابستان ۹6 س��ینماتک خانه هنرمندان ایران می توانند 
تا 15 تیر به س��ایت تیوال یا به صورت حضوری به واحد 

سینماتک خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

غنی سازی محتوایی غرفه ایران در فرانکفورت
مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی از تاکید 
وزیر ارش��اد و معاون فرهنگی بر غنی س��ازی محتوایی 
غرفه ایران در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت در این دوره 

برپایی خبر داد.
امیرمسعود شهرام نیا، در گفت وگو با پویا،  با اشاره به 
حضور در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت 2017 گفت: در 
این دوره نیز در بخش بزرگسال در غرفه ای به مساحت 
200 مت��ر و در بخش ک��ودک و نوجوان در غرفه ای به 
مساحت 50 متر حضور داریم. هم اکنون چارچوب کلی 
حضور مشخص شده اس��ت و برای طراحی غرفه نیز با 

چند شرکت وارد مذاکره شده ایم.
وی ادامه داد:  در این دوره برحسب تأکیدی که هم 
مقام وزارت و هم جناب صالحی معاون فرهنگی ارش��اد 
داش��تند، بیش��تر بر تغییرات محتوای��ی حضور در این 
دوره نمایش��گاه متمرکز شدیم. در ابعاد و شیوه شرکت 
تغییرات دیگر به صالح نیست، با توجه به تجربه موفق 
سال گذش��ته در بحث محتوا به دنبال این هستیم که 
بتوانی��م تعامالت قوی تری ایجاد کنیم تا معرفی بهتری 

از نشر ایران و فروش بیشتر رایت داشته باشیم.
شهرام نیا تصریح کرد: در این دوره نیز مسیر کار از طریق 
خود ناش��ران، آژانس های ادبی و تشکل های نشر می گذرد، 
امسال هم موسه نمایش��گاه ها صرفاً کارهای بسترسازی و 
پشتیبانی را انجام می دهد و این ناشران و تشکل های نشر 
هس��تند که در آماده کردن محتوا برای عرضه مذاکرات را 
انجام می دهند، ما جلس��ات متعددی با دوس��تان داشته و 

خواهیم داشت تا کلیه امور به خوبی پیش رود.

ترنم احساس

ِگرد تا ِگرد حرم را ابرهه ُپر کرده است
محمدرضا وحیدزاده

در هجوم سنگ ها آِخر سپر شد سینه ها
رسم سنگ آن است و این آیین آن آیینه ها
در حرم مشتی حرامی کعبه را دزدیده اند
محرمان را خارجی خواندند از دیرینه ها

گفت پیغمبر، و ما دیدیم خود کز منبرش
می رود باال و پایین لشگر بوزینه ها

گرکه َصدوا َعن َسبیِل اهلل، ِزدناُهم َعذاب
ت ثُلَُّۀ عن دیِنها نیست باکی ِان تَردَّ

نطفه هاشان در عراق و شام می بالند و خویش
مست آخورهای نفت و شیهۀ مادینه ها
ِگرد تا ِگرد حرم را ابرهه پُر کرده است

می رسد ابری ز مرغان، آتشی در سینه ها

سنگ داوودیم ما، ما را حسابی با شماست
با شما و آن جبین های سیاه از پینه ها
عاقبت با ذوالفقار آییم روزی سویتان

چشمتان بر راه باشد بعد از این آدینه ها

مردان سیاس��ت و اهل تدبیر 
منتق�د اگ��ر چ��ه واقفند ک��ه ایجاد می�ز 

و  فرهنگ��ی  فضای»گش��اد 
اجتماعی«آن هم در ماه عس��ل کارزار سیاس��ی و 
گ��ذار انتخابات��ی موضوعی مقطع��ی و قابل درک 
اس��ت ولی اقدام های ش��تابزده و عجوالنه مردان 
اجرایی س��ازمان سینمایی ارش��اد که مصداق »به 
جای کاله س��ر آوردن« است به نظر می رسد برای 
خوش خدمت��ی پا را گلیم فراتر نهاده  و دس��ت به 
تابوش��کنی های زده اند که ب��ه طور قطع، عواقب و 
پی آیندهای آن بیش و پیش از همه دامن وزارت 
فخیمه ارش��اد را می گیرد و به تداوم پاشنه آشیل 

دولت تبدیل می شود.
مضافا، اینکه احساس می شود کمترین درایت، 
هوش��مندی و سیاس��ت ورزی در اقدامات صورت 

گرفته دیده نمی شود.
درست اس��ت که می گویند حافظه تاریخی ما 
ضعیف است ولی جناب وزیر، این ضعف حافظه تا 
بدان جا نیس��ت که یادمان رفته باش��د وزیر سلف 
جنابعال��ی درخصوص برخی فیلم های س��ینمایی 
از جمل��ه: فیلم »پنجاه کیل��و آلبالو« نزد مراجع و 
علمای اس��المی اظهار ندام��ت کرده و به صراحت 
عنوان داشته اس��ت که:  فیلم »پنجاه کیلو آلبالو« 
نبای��د مجوز اکران می گرفته و از دس��ت ش��ورای 
ص��دور پروانه نمای��ش دررفته و به  اش��تباه مجوز 

اکران دریافت کرده است.
ت��ا جایی ک��ه به دس��تور وزیر وق��ت فیلم از 
پرده ها پایین کش��یده ش��ده و حاشیه های زیادی 
را به همراه داش��ته اس��ت. همچنین، در کنار این 
فیلم چندین فیلم توقیفی دیگر هم قرار داشته که 
اغلب آن ها از جمله همین فیلم موهن »مادر قلب 
اتمی« رنگ پرده س��ینما را هیچ گاه ندیده بودند. 
پخش نس��خه ویدیوی��ی فیلم س��خیف و مخرب 
»پنج��اه کیلو آلبالو« و اکران »م��ادر قلب اتمی« 
در س��ینماها و زمزمه های رف��ع توقیف فیلم هایی 
دیگر از این طیف بدون پروس��ه کارشناسی جای 
بسی نگرانی دارد. آن هم، اجرای ناگهانی سیاست 
درهای باز، دادن چراغ سبز به فیلم های توقیفی و 
میدان دادن برای جوالن و تاخت و تاز این دس��ت 
از آثار در ش��رایطی که رهبری معظم انقالب بیش 
از ه��ر زمانی منتق��د وضعیت نابس��امان فرهنگی 
کشور علی الخصوص، »سینما« هستند بسیار جای 

تأمل و مداقه دارد.
در ای��ن میان ماجرای فیلم س��ینمایی »مادر 
قلب اتمی« بیش از بقیه قابل توجه تر است. فیلمی 
که هم به دلیل رفتارهای ضدقانونی کارگردان آن 
ک��ه اتفاقا، متناظ��ر به این فیل��م و فیلم قبلی اش 
رکوددار توقیف فیلم در دولت های دهم و یازدهم 
است و هم به دلیل ساختار محتوایی، مفاهیم جلف 
و توهین آمی��ز و ابتذال فیلم نیاز به هوش��مندی و 

بازاندیشی دارد.
ش��اید بتوان به صراحت عن��وان کرد: تاکنون 
ه�یچ فیلمس��ازی به ان��دازه کارگردان »مادر قلب 
اتمی« به ارشاد و موازین قانونی سینما بی حرمتی 
و دهن کجی نکرده اس��ت. ای��ن بی حرمتی هم در 
س��طح ن��ازل و ابت��ذال فیلم های��ش، در واژه واژه 
دیالوگ ها، رفتارهای جنس��ی بازیگران، ارجاعات 
مفهومی ض��د اخالقی و ضد میهنی و... ده ها نکته 
دیگر و هم در مواجهه فیلمساز با قوانین، نهادهای 

قانونی و مجاری آن بروز یافته است.
چ��را س��ازمان س��ینمایی وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اسالمی به فیلمس��ازی هنجارشکن که هم 
در فیلم های��ش هوی��ت ملی و غی��رت ایرانی را به 
تمس��خر گرفته، و هم در انتشار غیرقانونی آثارش 
در فضای مجازی نظام سینمایی و مجراهای قانونی 
آن را مس��خره ک��رده و در نطق هایش در حاش��یه 
فس��تیوال های خارج��ی هم بر آن تأکی��د ورزیده، 
شتابزده و از سر هیجان کور و تمنیات شائبه برانگیز 

سیاسی و غیرفرهنگی مجوز داده است؟
وقتی متولی حرم��ت امامزاده را نگه نمی دارد 
از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟ آیا با اقدام 
غیرکارشناسی»ارشاد« این رویه زشت و خطرناک 
باب نمی ش��ود ک��ه هر ج��ا وزارتخان��ه و مراجع 
قانونی مانع نمایش فیلمی ش��وند می توان با البی، 
مش��اطه گری و سیاسی بازی امتیاز گرفت و راهش 
را گش��ود. یعنی وقتی اج��ازه ورود از در را ندهند 
می توان از پنجره به داخل پرید؟ و با ایجاد جنجال 

و حواشی امتیاز گرفت؟ 
ای��ن احتم��ال هم بعید نیس��ت ک��ه مدیران 
و  احساس��ی  اقدام��ی  در  ارش��اد  س��ینمایی 
غیرکارشناسی در هرم پرالتذاذ ماه عسل انتخابات 
و ایج��اد فضای گش��اد فرهنگی ای��ن تصمیمات 
را گرفت��ه باش��ند ک��ه آن وقت، یکی از ش��عارها، 
سیاس��ت ها و رویکردهای آق��ای رئیس جمهور با 
محوری��ت قانون مداری را دچار خدش��ه و چالش 
کردن��د و ب��ه فیلم و فیلمس��ازی هنجارش��کن و 

قانون گریز مجوز دادند.
احس��اس می ش��ود فیل��م »مادر قل��ب اتمی« 
نه براس��اس پارامتره��ا و اس��تانداردهای ارزیابی و 
ارزش گذاری در شورای نظارت ارشاد که صدور مجوز 

آن نتیجه »بازی سنگ - کاغذ - قیچی« باشد.
س��ازمان س��ینمایی کالهش را باال بیندازد با 
دادن مجوز نمایش به فیلمی که بدیهی ترین قواعد 
و قوانین را رعایت نکرد و زیر پا گذاش��ته اس��ت. 
فیلمی فاقد وجاهت اولیه برای عنوان »س��ینمایی 
بودن« و اصاًل معلوم نیست چرا سازمان سینمایی 
به فیلمنامه این فیلم مجوز ساخت سینمایی اعطا 

کرده است؟!
از:  عبارتن��د  فیل��م  ای��ن  ب��ارز  مش��خصات 
»پورن محوری« با نشانه های رفتاری پرونوگرافیک و  

همجنس گرایانه  دو شخصیت زن، دیالوگ های وقیح 
و مبتذل، بی حجابی بازیگران، مصرف موادمخدر و 
مش��روبات الکلی حتی هنگام رانندگی، تمس��خر و 
ریشخند باورهای ملی، دینی و قوانین، وطن گریزی 
و نف��رت از وطن و رؤیای س��فر به خارج از کش��ور 
و لو، س��فر به دنیای انتزاعی از طریق خودکش��ی، 

آوازخوانی زنان فیلم، و ده ها مشخصه دیگر.
بعد از چراغ سبز ارشاد براساس آخرین مصوبه 

ش��ورای نظارت مقرر ش��د که 1۹ مورد و به مدت 
نیم س��اعت از فیلم حذف گردد. متأس��فانه حتی، 
این ب��ار ه��م س��ازندگان فیلم مصوب��ات قانونی را 
تمکی��ن نکردند و تنها با حذف فق��ط پنج دقیقه 
از فیلم آن را روانه س��ینماها کردند. موضوعی که 
با اعتراض خاموش مدیران سینمایی حوزه هنری 
مواجه ش��د و حتی، در اعتراض ب��ه صدور پروانه 
نمایش ب��رای چنین اثری اجازه اک��ران آن را در 
سینماهای حوزه ندادند. اقدامی که به نظر منطقی 

و درست می آید و جای قدردانی دارد.
ش��اید بتوان گفت: اکران این فیلم نشان داده 
اس��ت که ح��وزه هن��ری برخالف جوس��ازی های 
مس��تمری که علیه اش به اس��م »تحریم« صورت 
می گیرد ظاه��راً، حق دارد تا اجازه ندهد ش��ان و 
منزلت سینماهایش با اکران فیلم های افسارگسیخته 
و بی حیا زیر س��ؤال برود و حق دارد اجازه ندهد تا 
مردم و خانواده ها برای تماش��ای چنین محصوالت 

مبتذل و مستجهنی به سینماهایش بروند.
پی��ش از این ه��ا هم ش��اهد بوده ای��م که این 
نهاد انقالبی و مردمی ب��ه دلیل پیگیری مطالبات 
و منوی��ات رهبری هیچ گاه اج��ازه میدان داری به 
فیلم های سخیف، موهن، هنجارشکُن و ضد هویت 
ملی و دینی را نداده و این بار هم این مس��یر را به 
تعبیر رهبری »آتش به اختیار« برای اصالح، ارتقا 

و رشد سینمای ایران استمرار بخشیده است.
هرچند واکنش مخاطبان عمومی و خانواده ها 
در عدم اس��تقبال از این فیلم در س��ایر سینماها 

هم نش��ان داده اس��ت که حریم س��ینما حریمی 
پاک و س��الم اس��ت و قطعا، از آثار مریض و مخل 
مبانی اخالقی و ملی استقبال نخواهد شد. واکنش 
قاطبه منتقدان و رسانه ها در مدت اکران این فیلم 
مضافا، ثابت کرده اس��ت که رویکرد س��ینماداری 
ح��وزه هن��ری در مواجهه ب��ا این ن��وع فیلم ها نه 
تنها اش��تباه نبوده بلکه گام��ی در جهت تقویت و 

بهداشت سینماهاست.
بدیهی اس��ت که این جنس آثار نان از حاشیه 
می برند و می کوش��ند ب��ا دوپین��گ جنجال های 
رس��انه ای، هیاهوها، جار و جنجال ها و جنگ های 

زرگری آب را گل آلود کنند تا بلکه بهره ببرند.
حال این سوال پیش می آید: چرا فیلم هایی که 
تا همین دیروز از گلوگاه ها و مجاری قانونی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی اجازه عبور نداشته اند به 
یکب��اره، راهی جامعه می ش��وند؟ آن هم آثاری که 
بعضا، صدای اعتراض مراجع تقلید و کارشناس��ان 
اجتماعی و دینی را هم در آورده اند؟ اینک، چه شده 
اس��ت که این آثار مبرا از اتهامات صالحیت مصرف 
عم��وم را پیدا کرده اند؟ آیا محت��وای فیلم ها تغییر 
کرده که شواهد نشان می دهد در این زمینه اتفاقی 

رخ نداده است. یا اینکه قوانین تغییر کرده اند؟
وقتی رهبری معظم انقالب از فضای پرمسئله 
و پرچال��ش و از وضعیت بغرنج فرهنگ و س��ینما 
انتقاد دارند عرضه آثار مسئله دار و بعضا، اهانت آمیز 
و ریشخند کننده به هویت ملی و آرمان های نظام و 

اعتقادات مردم چه توجیهی دارد؟ )فرهنگ نیوز(

چراغ سبز وزارت ارشاد به فیلم های هنجارشکن

بفرمایید ابتذال، توهین و...


