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   مصطفی  شاه کرمی 
جش�نواره موس�وم به ايثار در حال برگزاري 
اس�ت. اينك�ه جش�نواره هاي هن�ري تا چه 
اندازه در ارتقاي مفاهيمي که بر آنها بار ش�ده 
تأثيرگذارند، موضوع گفت وگ�وي »جوان« با 
س�يدمرتضي حس�يني، مدير کل امور هنري 
بني�اد ش�هيد و دبي�ر اين جش�نواره اس�ت. 
آيا جش�نواره ايثار در حوزه توليد هم 

مشارکت دارد؟
در مورد تولیدات جشنواره ما هیچ نقش تولیدي 
نداريم فقط ممكن است يك موضوعي را براي 
تولید و ساخت به فیلمساز پیش��نهاد كنیم اما 
خارج از بحث »جش��نواره ملي ايثار«،  در سطح 
ستاد و استان ها تولید فیلمنامه و نمايشنامه از 
جمله وظايف اصلي ماست. بعد از آن به صورت 
مشترك با صدا و سیما يا دستگاه ها و نهادهاي 
مرتبط يا به صورت مس��تقل آث��اري را تولید و 
براي پخش در اختیار سازمان صدا و سیما قرار 

مي دهیم. 
برآورد هزينه جشنواره چقدر است؟

هزينه مالي جش��نواره ها را كه اعالم نمي كنند، 
البته هزينه انواع جش��نواره ها با يكديگر تفاوت 
دارد. االن در جش��نواره تئاتر ايثار كه در استان 
كرمانش��اه با مشاركت اس��تانداري برگزار شد، 
400میلیون تومان هزين��ه پرداخت گرديد كه 
سهم بنیاد شهید 200میلیون تومان بوده است. 
دوره اول جشنواره هزينه زيادي براي ما نداشت 
چون اوالً همه كارها )به غی��ر از داوري آثار( را 
خودمان انجام داديم و ش��بكه يك سیما هم به 
ما كمك كرد اما جوايز اين دوره از جشنواره نفر 
اول تا سوم بسته به موضوع اثر، عددي بین 2 تا 

5میلیون در نظر گرفته شده است. 
آق�اي رزاق کريمي که ج�زو داوران 
جشنواره ملي ايثار هستند در مورد 
آثار جشنواره گفته اند که اکثر کارها 
بدون تحقيق و پژوهش توليد شده اند. 

نظر شما در اين رابطه چيست؟
به دلیل آنكه من خودم يك پژوهش��گر هستم 
اين را مي گويم، به طور كلي موضوع پژوهش در 
كشورهاي جهان سوم به خصوص ايران، جدي 
گرفته نمي شود. اگر همین خیرالموجوديني كه 
هستند را حمايت نكنیم، از بین خواهند رفت اما 
اين نكته را هم بگويم كه ما ضمن حمايت از افراد 

پژوهش درباره فیلمنامه را جدي مي گیريم. 
توجيه شما درباره ضرورت و راه اندازي 

چنين جشنواره اي چيست؟
ما به طور كلي به موضوعاتي ك��ه به ايثارگران 

مربوط باشد ورود مي كنیم. 
بح�ث موضوعي ب�ودن جش�نواره و 
اختصاصي بودن�ش را عرض نكردم، 
ضرورتي که شما را مجاب به برگزاري 

چنين جشنواره اي کرد چه بود؟
ما ديديم كه در آثار تولید ش��ده، ب��ه ايثارگر و 

شهید توهین مي شود. 
در حوزه فيلم و فيلمنامه؟

نه! در بحث س��وژه)فیلمنامه و نمايشنامه(! آن 
چیزي كه واقعیت است )از سوي برخي نه همه( 
را رعايت نمي كنند و بعضاً شاهد سیاه نمايي هم 

هستیم كه مصاديقش را هم داريم. 
 با وجود دو جشنواره مقاومت و عمار 
که موضوعات و عوالم مختلف هنري 
بيشتري نسبت به جشنواره ملي ايثار 
پوش�ش مي دهند، علت برپايي اين 
جشنواره چه بوده است؟ شايسته تر 
نبود که توان م�ادي و معنوي بنياد را 
به منظ�ور هم افزايي و همي�اري، در 
باال بردن کيفيت دو جشنواره مذکور 

کاناليزه و هدايت مي کرديد؟
اين بحثي كه ش��ما مط��رح كردي��د، موضوع 
خوبي اس��ت و ما هم آمادگي اي��ن را داريم كه 
اين جشنواره تجمیع شده و سیاست هاي بنیاد 
هم آنجا پذيرفته بشود زيرا قطعاً با قوت و كیفیت 
بیش��تري مي توان جش��نواره را در قالبي واحد 
برگزار كرد. بنیاد هم سهم خودش را مي پردازد 

ولي تاكنون چنین نبوده است]!؟[
منظورتان اين است که شما به دنبال 
اين بحث رفته ايد و طرف مقابل قبول 

نكرده است؟
نه! بحث رفتن نیست، اينكه مي گويم تا كنون چنین 
چیزي نبوده منظورم اين است كه آن سوژه هايي 
كه در آن جشنواره ها كار شده بعضاً آن سوژه هايي 
نبوده... ]كه ما مي خواهیم[ ببینید، آثار شهید پیش 
ماست، ما در خدمت خانواده شهدا هستیم، مثاًل 
يك ايثارگري يا پدر ش��هیدي كه در فالن استان 
كارآفريني ك��رده يا در ايامي ك��ه روزگار و جامعه 

دست دهنده ندارد، خانواده يك ايثارگر چنین كاري 
را انجام مي دهد. ما در حال برجس��ته كردن اينها 
هستیم. كجا يك چنین موضوعاتي در جشنواره 

عمار يا ديگر جشنواره ها آمده است؟
اين بي انصافي است چراکه در جشنواره 
عمار و مقاومت م�ا به ازاي اي�ن موارد 
بسيار زياد است. جش�نواره عمار چند 
سال است که برگزار مي شود و به دليل 
رويكرد درس�تش مورد توجه و اعتناي 
مقام معظم رهبري نيز بوده است. نكته 
اين است وقتي جشنواره مقاومت و عمار 
هس�ت انجام يك چنين هزينه هايي از 
بيت المال آن هم به شكل موازي کاري، 
هدررفت هزينه نيس�ت؟ آيا نمي شود 
بنياد به عن�وان حامي اث�ر، صاحب اثر 
يا حت�ي در قال�ب معرفي س�وژه هاي 
مورد نظرش به فيلمسازان مورد تأييد 
مسئوالن آن دو جش�نواره، توان مادي 
و معنوي خود را به جاي راه اندازی يك 
جشنواره موازي، عماًل اقدام به تبيين و 

ترويج »فرهنگ ايثارگري« نمايد؟
ما مي توانیم هم از ]جش��نواره[ عمار و مقاومت 
حمايت بكنیم و هم برنامه خودمان را داش��ته 
باشیم. اگر با هم بنشینیم و سیاست هاي كاري 
بنیاد را بگويیم و آنها هم سیاس��ت هاي عمار را 
بگويند، اگر به هم خوردن��د با هم انجام بدهیم، 

ما مخالفتي نداريم. 
اساس�ًا حرف بنده ناظر ب�ر مخالفت 
شما يا ديگران نيس�ت؛ بحث درباره 
به جلو بردن اه�داف نظام و انقالب با 
يكپارچگي و يد واحده بودن در حوزه 

فرهنگ و هنر است. 
ما حرفي نداريم كه از عم��ار و مقاومت حمايت 
بكنی��م. تازه بس��یاري از ش��ركت كنندگان در 

جشنواره ما جزو همین عماريون هستند. 
خب بديهي است که س�ازنده يك اثر 
مي توان�د حاص�ل زحمت�ش را به هر 
جش�نواره موضوعي و غيرموضوعي 
که بخواهد ارس�ال کند اما با توجه به 
موضوعات جش�نواره مل�ي ايثار که 
متمرکز بر مباحث اقتص�اد مقاومتي، 
ايثار و ف�داکاري اجتماعي، فرهنگي، 
سبك زندگي اسالمي-ايراني و... است، 
به رغم اين همه مس�ئوليت و خدمتي 
که بنياد ش�هيد و ام�ور ايثارگران در 
رسيدگي به خانواده شهدا و ايثارگران 
انجام مي دهد، به دليل تنگناهاي مالي 
و اقتصادي، باز هم ش�اهد کمبودها و 
نارضايتي هايي از س�وي اين عزيزان 
هستيم، جشنواره ايثار واقعاً در زمينه 
هنري و سينمايي کاري جدي و درخور 

انجام مي دهد؟ 
اين مس��ئله اي نیست كه بش��ود در اين مجال 
درباره آن به نتیجه رسید و الزم است كه درباره 
آن كار كارشناسي صورت بگیرد. حاال ان شاءاهلل 
در يك فرصتي ما و دوستان جشنواره مقاومت 
و عمار بايد بنشینیم و درباره نقاط مشتركي كه 
داريم صحبت كنیم و به نتیجه برسیم. من گمان 
مي كنم كه به هم خیلي شبیه هستیم، منتها بايد 
اجازه بدهید كه اين برنامه هاي ما برگزار بشود، 
ديده بشود، بعد با توجه به توانايي هايمان حتماً با 

دوستان به توافقي هم دست پیدا مي كنیم.

ما آمادگي اين را داريم كه جشنواره 
تجميع شده و سياست هاي بنياد هم 
آنجا پذيرفته بشود زيرا قطعاً با قوت 
و كيفيت بيشتري مي توان جشنواره 
را در قالبي واح��د برگزار كرد. بنياد 
ه��م س��هم خ��ودش را مي پ��ردازد 
ول��ي تاكن��ون چني��ن نبوده اس��ت

گفت وگوي »جوان« با دبير دومين جشنواره ملي فيلم ايثار

 آماد ه ایم ایثار را با مقاومت تجميع كنيم

   حامد طبيعت پور
 مستند س�ازي که »جام زهر« از روي تصاوير و مصاحبه هاي 
مستند هاي او توليد شده است، درباره پخش اين مستند از 
شبكه بي بي سي گفت: »جام زهر« بي بي سي حاصل کم کاري 
ماست. مستند »جام زهر« بي بي سي در محتوا ايرادات فراواني 
دارد و از بعد فني نيز کار باس�تاني خالي از اش�كال نيست. 
»مصطفي حريري« در گفت وگو با »ج��وان آنالين« عنوان كرد: 
متأسفانه جسارت مستندس��ازان در ورود به تاريخ نگاري و خلق 
آثاري در مورد تاريخ انقالب و جنگ در پستوي نگاه بسته متولیان 
فرهنگي محصور مي ش��ود و تولید و مهم تر از آن پخش اين آثار 
همچنان ابتر و ناقص باقي  مانده است. اين روز ها پخش مستندي از 
شبكه انگلیسي بي بي سي در مورد هشت سال دفاع مقدس و بیان 
ناگفته هايي از پايان جنگ تحمیلي واكنش هاي زيادي را در فضاي 
مجازي و رسانه ها در پي داشته است. حريري در اين باره مي گويد: 
»براي من ساخت و پخش چنین مس��تندي از شبكه بي بي سي 
كاماًل قابل پیش بیني بود و مي دانستم كه حتماً يك روز اين كار 
را انجام مي دهند و روايت خودش��ان را از پايان هشت سال دفاع 
مقدس به شكلي كه با روايت ما متفاوت باشد، مي سازند. تجربه 
برنامه سازي بي بي سي اين را مي گويد. وقتي چند سال پیش پخش 
مستند »نیمه خاموش« كه با هزار مشقت و سختي تولید كرده 
بودم متوقف شد به دوستان رسانه اي گفتم من براي مستند خودم 
نگران نیستم، براي اين نگرانم كه به زودي بي بي سي دست به كار 
مي شود و روايتي ديگر از اين واقعه را به خورد مخاطب مي دهد كه 
متأسفانه همین هم شد. اين مستندساز مي افزايد: مگر ما چند تا 

مستند مثل »اتاق جنگ« داريم كه متولیان و مديران رسانه اي و 
سیاسي ما از پخش آنها مي ترسند؟ اصاًل براي چه بايد بترسند؟ ما 
بايد نگاه شفاف و حتي انتقادي به تاريخ معاصر را خودمان پخش 
كنیم و در منظر ديد و حتي نقد مخاطبان بگذاريم. وقتي ما اين كار 
را نكرديم، معلوم است كه »بي بي سي« و »من و تو« وارد اين عرصه 
مي ش��وند. كارگردان »اتاق جنگ« و »نیمه خاموش« سیستم 
فشل مديريت فرهنگي كشور و عدم س��عه صدر مديران در قبال 
تاريخ نگاري هاي شفاف را باعث ديده شدن »جام زهر« بي بي سي 
مي داند. مصطفي حريري در ادامه گفت وگو با »جوان آنالين« در 
مورد اينكه بايد نگاه مديريت كالن فرهنگي كش��ور عوض شود، 
به اين موضوع اش��اره مي كند كه: »گرچه مستند »اتاق جنگ« 
و »نیمه خاموش« از شبكه مس��تند پخش شده، ولي مگر شبكه 
مستند چقدر نسبت به كل كشور مخاطب و تاثیر دارد، آن هم نه 
در زمان خودش بلكه با اختالف چند سال بعد از تولیدش، تلويزيون 

اقدام به پخش اين مستند كرده است.«

گفت وگو با مستندسازي که بي بي سي »جام زهر« را از روي تصاوير آثار او ساخت

»جام زهر« بي بي سي حاصل کم کاري ماست

مواضع غيرشفاف مديران سيما در برابر حاميان مالي برنامه ها

تلويزيون با اسپانسرها رودربايستي دارد
  محمدصادق عابديني 

در روزهايي كه پاي ه��ر خبر و حاش��یه تلويزيوني امضاي 
يك اسپانسر ديده مي شود، تعامل تلويزيون با اسپانسرهاي 
متمول برنامه هاي تلويزيوني در هاله اي از تعارف و سخنان 

غیرشفاف و چشم پوشي از تخلفات قرار گرفته است. 
مديران رده ه��اي مختلف مديريتي در صداوس��یما درباره 
اينكه چرا بايد اسپانسرها در تلويزيون حضور داشته باشند، 
صحبت كرده و هم��ه مي دانند كه حضور اسپانس��ر براي 
تلويزيون به معناي آوردن پول و پیش بردن برنامه هاست. 
آخرين اظهار نظر درب��اره ماهیت وجودي اسپانس��رها را 
مرتضي میرباقري معاون سیما بیان كرد. وي گفت: اسپانسر 
نه تنها در اين برنامه بلكه در ديگر برنامه هاي پرمخاطب مثل 
»دورهمي« و »خندوانه« س��عي مي كند هزينه ها را تقبل 
كند تا ظرفیت برنامه س��ازي را باال ببرد. در اين برنامه هاي 
پربیننده به دلیل عالقه اسپانس��ر و همچنین هزينه باالي 
برنامه ها، تعاملي بین ما و اسپانسرها شكل مي گیرد. بودجه 
جاري سازمان صداوسیما اقتضا نمي كند كه ما مستقل به 
سمت اين برنامه ها برويم. میرباقري بالفاصله اين موضوع 
را هم م��ورد توجه ق��رار مي دهد كه: خود م��ا درصدد اين 
هس��تیم كه تاثیر اسپانس��رها به حداقل خود برسد، البته 
مديريت برنامه اصاًل دس��ت اسپانسرها نیست ولي ما براي 
اينكه تاثیرات را مديريت كنی��م بايد تالش كنیم با توجیه 
حوزه هايي كه بودجه ها را تصويب مي كنند متقاعدش��ان 

كنیم دست ما را در برنامه هاي پرهزينه بازتر بگذارند. 
معاون سیما به صراحت از تاثیرات نامطلوب باز بودن دست 
اسپانس��رها در برنامه هاي تلويزيوني صحبت مي كند و از 
تالش براي جمع كردن و مديريت اوضاع از سوي صداوسیما 
خبر مي دهد. اما تا به حال چق��در اين مديريت موفق بوده 
اس��ت؟ میرباقري در نشس��تي كه اواخر س��ال گذشته با 
رسانه ها داشت، به طور تلويحي گفت صداوسیما تازه رفتار 
با اسپانسرها را ياد گرفته است و پیش از آن اسپانسرها هر 
كاري مي خواستند مي كردند اما اتفاقاتي كه امسال رخ داد 
نشان داد هنوز هم صداوسیما نتوانسته است رابطه درستي 
با اسپانس��رها تعريف كند؛ رابطه اي كه در آن حامي برنامه 
به عنوان تصمیم گیرنده نهاي��ي نقش آفريني نكند و صرفاً 
در مقابل فضاي تبلیغاتي كه صداوسیما در اختیار وي قرار 
داده است، بخش��ي از كمبود بودجه صداوسیما را با آورده 

مالي اش جبران كند. 
در ماجراي دو مجري مش��هور صداوس��یما و رابطه شان با 
مؤسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج، بیشتر از آنكه رسانه ها 

دنبال كشف اين موضوع باشند كه »م.م« آيا مهران مديري 
اس��ت يا »ا.ع« احس��ان علیخاني مجري برنامه ماه عسل 
است يا نه، بايد دنبال اين موضوع باش��ند كه چرا بايد يك 
حامي مالي بتواند تا اين حد ب��ه مجري هاي تلويزيوني كه 
جزو سرمايه هاي انساني صداوسیما و برند هاي تلويزيوني 
هستند، نزديك شود كه در يك فرايند مالي چند میلیاردي 
نام مجري هاي صداوسیما نیز ديده شود، حتي در روزهاي 
اخیر برخي اين شبهه را ايجاد كرده اند كه وقتي مجري هاي 
صداوسیما در مسئله مالي ثامن الحجج پايشان گیر است، 
پس حتماً خود س��ازمان نیز دخالتي در اين ماجرا داشته! 
مسئله اي كه شايد جز شايعه اي پیش پا افتاده هم نباشد اما 
صداوسیما در اين سال ها آنقدر به اسپانسرها پر و بال داده 

كه اينگونه شايعات مجال بروز پیدا مي كنند. 
معاون سیما گفته است چون منابع مالي نداريم حتي هزينه 
ساخت سريال هاي تلويزيوني را اسپانسرها مي دهند! اين 
يعني رنگ و بوي تبلیغات اسپانسري تا مغز استخوان رسانه 
ملي نفوذ كرده اند. البته میرباقري مي گويد: مذاكراتي هم 
با مجلس شوراي اسالمي داشته ايم كه شايد بتوانیم بخشي 
از اين منابع را تأمین كنیم و به میزاني كه اين منابع فراهم 

شود از اسپانسرها كمتر بهره گرفته  شود. 
صداوس��یما گويا به هیچ وجه نمي خواهد با اس��تفاده از 
آموزه هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري 
مورد تأكید قرار گرفته اس��ت، از بار مالي خود بر كش��ور 
كم كند و از وجود اسپانس��رهاي رنگارنگ كه بعضاً مانند 
ثامن الحجج بدعاقبت نیز از آب درمي آيند، كمتر استفاده 
كند. يك��ي از راه هاي اصلي كمرنگ ش��دن جوالن دهي 
اسپانسرها در پیش گرفتن سیاس��ت اقتصاد مقاومتي و 
كاهش ريخت و پاش هايي اس��ت ك��ه در آن مجري هاي 
مشهور به واسطه ارتباط با اسپانسرها دستمزدهاي چند 
صد میلیوني دريافت كنند كه چندي��ن برابر حقوق يك 

كارگر ايراني است.

بفرماييد 2ساعت فراموشي ميل کنيد!
 به فراموشي رساندن تماشاگر هم به تازگي به يكي از رسالت هاي 
س��ینماي ايران اضافه شده! آن هم س��ینمايي كه همواره مدعاي 
فرهیختگي اش گوش فلك را كر كرده اس��ت. تئوري فراموشي را 
اخیراً ابوالحس��ن داوودي كارگردان فیلم هزارپا مطرح كرده است: 
»در هزارپا سعي كردم تماشاچي دو ساعت در موقعیتي قرار گیرد 
كه از بحران عمیقي كه او را فرا گرفته خارج ش��ود و آن را فراموش 
كند.« اين رسالت نازل را اگر س��ري دوزهاي بي مدعا يا كم مدعاي 
سینما مثاًل كمدی های اين روزها بر زبان جاري مي كردند آنقدرها 
قابل تأمل نبود اما اين حرف را فیلمس��ازي بر زب��ان آورده كه جزو 
حلقه مدعیان قرار مي گیرد. اين سؤال جدي و خیلي مهمي است 
كه چطور مي شود كار س��ینماي ايران با آن همه ادعاي ما جهاني 
هستیم و به جامعه تعهد داريم و فرهیخته ايم و الیم و بلیم... رسیده 

به فراموشخانه بودن!
آيا اين براي سینماي ايران يك شكست كامل محسوب نمي شود 
كه فیلمس��از مطرحش هدفي چنین نازل را براي اثرش ترسیم 
كند؟ نس��یاني تماشاگر راه هاي س��اده تر و كم هزينه تر ديگري 
هم دارد و الزم نیست در وضعیت حاضر اقتصادي كشور آنقدر 
ش��هروندان را برايش به زحمت انداخت! س��ه س��ال پیش هم 
يكي از فیلمس��ازان میان مايه اي كه قامتش به نیمه هاي جناب 
داوودي هم نمي رسد، فیلمي مثاًل كمیك با عنوان پنجاه كیلو 
آلبالو ساخت كه مرزهاي ابتذال را فرسنگ ها جابه جا كرد، البته 
هزارپاي آقاي داوودي هزاربار شرف دارد به چهار كیلو آلبالويي 

كه كارگردانش با پوچ گرايي میانه زيادي دارد. 
هر چند ابوالحسن داوودي را نمي توان در جرگه ايده آلیست هاي 
عالم س��ینما محس��وب كرد اما دس��ت ك��م او و همفكرانش 
سال هاس��ت بر طبل اصالح طلبي مي كوبند و آن هش��ت سال 
كذايي را دوراني سیاه و ظلماني ترس��یم مي كنند و فیلم هاي 
زجرآور و تلخ كارنامه شان را هم در همان دوران براي تماشاگر 
ايراني طبخ كرده اند. سینماگراني كه آمدن دولت تدبیر و امید 
را چون طلیعه اي باشكوه براي شكوفايي كشور فرض و در بوق 
و كرنا كردند حاال چه شده كه تماش��اگر بیچاره وطني را براي 
صرف دو ساعت فراموشي به س��الن ها دعوت مي كنند. آيا اين 
فراموش طلبي و فراموش زدگي را بايد پايان خط اصالح طلبي 
قلمداد كنیم؟ همینقدر ناامید و همین اندازه تباه؟ اگر در عرصه 
سیاست و اجتماع همفكرانمان دچار گیجي و منگي شده اند و 
در حال اثبات ناكارآمدي خود به رغم همه ادعاهاي پرطمطراق 
هس��تند، عرصه هنر ه��م بايد ب��ه همان فالكت و بن بس��ت و 

فراموشخانه كشیده شود؟ 
اينكه طي سال هاي اخیر تماش��اگر ايراني به آثار كمدي سینما در 
گیشه بیشتر اقبال نش��ان مي دهد به دلیل اين نیست كه سینما را 
مكان مناسبي براي دو ساعت فراموشي تلقي مي كند بلكه ريشه اين 
مسئله اين است كه اساساً سرگرمي در سینما مهم ترين ابزار فیلمساز 
است و چون س��ینماي جدي و اجتماعي و رئالیس��تي ايران تلخ و 
منفي گرا و عصبي مزاج و ضدقصه و ضدخانواده است مردم به تجربه 
دريافته اند كه اگر بخواهند به سینما بروند و حالشان گرفته نشود 
و پولشان حیف نشود بهترين انتخاب فیلم هاي كمدي است، حتي 
اگر آن فیلم ها قصه و سر و ته و شخصیت پردازي مناسبي هم نداشته 
باشند، حداقل قرار نیست او را در منگي و گنگي و خأل و پوچي رها 
كنند. اين همه قصه اين روزهاي سینماي ايران است. نسبت تماشاگر 

ايراني با سینماي كمدي نسبت كاچي بهتر از هیچي است. 
در واقع انتظار تماشاگر از سینماي ايران به دلیل ضعف مفرط 
اين حوزه در تولید و ارائه خوراك مناس��ب به حدي رسیده كه 
تنها آثار كمدي آن هم به دلیل دارا بودن عنصر سرگرم كنندگي 
توان خودنمايي در گیش��ه را دارد، البته بي عرضگي سینماي 
ايران را بايد پشتوانه اصلي اين وضعیت قلمداد كرد. سینماگر 
عزيزي كه بخش قابل توجه��ي از مردم را پش��ت يك جريان 
سیاسي در انتخابات بسیج كرده حاال فراموشي را بهترين گزينه 
مي داند و البته به فراموشي رساندن همان مردم را هم بهترين 
راه حل براي ايجاد يك فراموشي جمعي تلقي مي كند ولي اين 
هم سؤال مهمي است كه آيا ريشه وضعیت فعلي كشور همین 
پیش گرفتن راه و رسم فراموش��ي در شرايطي نیست كه ما در 
ايجاد آن به اندازه خود سهم داشته ايم و آيا اين آدرس درست و 

مسئولیت شناسانه اي قلمداد مي شود؟ 

»امپراطور جهنم« پاييز اکران می شود  
محم�د خزاع�ي تهيه کنن�ده س�ينما آخري�ن وضعي�ت 
اک�ران فيلم س�ينمايي »امپراطور جهنم« را تش�ريح کرد. 
تهیه كننده س��ینما در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره آخرين وضعیت اكران »امپراط��ور جهنم« گفت: اكران 
اين فیلم به دفتر پخش فیلمیران رس��ید و ه��م اكنون منتظر 

زمانبندي هستیم. 
وي افزود: برنامه ريزي ما براي اكران در پايیز است اما زمان قطعي 

آن مشخص نیست. 
محمد خزاعي در خصوص كوتاه كردن زمان اين فیلم بیان كرد: با 
همان نسخه اي كه در جشنواره فیلم فجر نمايش داده شد، اكران 
مي شود و چیزي از آن كوتاه نكرديم. »امپراطور جهنم« فیلمي 

درباره تروريست ها و داعش است.

حكمت 21

ترس ب�ا ناامي�دی و ش�رم با 

محرومي�ت هم�راه اس�ت و 

فرصت ها چون ابرها می گذرند، 

پس فرصت های نيك را غنيمت 

شماريد. 

صادق اکبري:

»چشم هاي محسن« حرف ها براي گفتن دارد

يك هنرمن�د نقاش مي گوي�د: هنر نقاش�ي با هم�ه خالقيت 
در ارائ�ه  زيبايي مهجور مانده اس�ت، ش�ايد با کم�ي اغماض 
مي توان گف�ت ميانگين برداش�ت افكار عمومي نگاه س�نتي 
ب�ه ج�ا مان�ده از زن�گ نقاش�ي در م�دارس ابتدايي اس�ت. 
صادق اكبري كه تابلوهاي وعده صادق و چشم هاي محسن را نقاشي 
كرده است با بیان اينكه با كمي تأمل مي توان دريافت آثار ارائه شده 
در نمايشگاه هاي نقاش��ي هر كدام ويترين انديشه هاي يك نقاش 
است كه كمتر از يك كتاب نیست، به تابلوی »چشم هاي محسن« 
اشاره كرد و گفت: اين تابلو مش��مول روايت بنده از نقاشي و اشاره 
استعاراتي به بصیرت شهیدان است كه با تركیب المان هاي خاص 

جلوه اي از رسالت اين شهید را به نمايش گذاشته است. 
اكبري به ايسنا گفت: شهادت تكامل انس��ان است و شهید عصاره  
تمام ارزش هايي است كه مي توان متصور شد. جامعه مديون شهید 
اس��ت و هنر مي تواند به زيباترين وجه آن را تفهیم كند و نقاش��ي 
معنويت گرا مسیر دشواري است و ساده انگاري است اگر فكر كنیم 

نقاش��ي منحصراً مهارت اجراي طرح و رنگ و پرداخت آن است و 
نقاش��ي معنويت گرا نیازمند همذات پنداري با روح اثر است و اين 
اراده و نیت نیز اشاعه  تفكر شهادت است؛ تفكري كه جامعه را از هر 
آسیب محفوظ مي دارد. اين نقاش گفت: اين تفكر به شكل رسمي 
از تابلو وعده  صادق شروع شد و فعاًل در ايستگاه چشم هاي محسن 
است كه اين ايستگاه نیازمند توقف و تأمل بیشتري است، به سادگي 
نمي توان از مقابل چشم هاي محس��ن دور شد، چشم هاي محسن 
حرف براي گفتن زياد دارد. اكبري خواس��تار چندباره نمايش اين 
اثر هنري براي تأمل افكار عمومي و مديريت فرهنگي اس��تان شد 
و گفت: منتظر واكنش مسئوالن مي مانم. وي تصريح كرد: نجابت 
ذاتي هنرمندان باعث شده تا با رويكردي محتاطانه مطالبات خود را 
بیان كنند و هنرمندان توانمندي در استان داريم كه در زادبوم خود 
گمنامند اما در خارج از اس��تان خود ديده مي شوند. اين هنرمند با 
طرح اين سؤال كه آيا تاكنون مديران فرهنگي و هنري كه به سبب 
وظیفه ذاتي خود از يك نمايشگاه ديدن مي كنند با خود فكر كرده اند 
كه سرانجام آثار فاخر و ارزشي را كه محصول ساعت ها كار ظريف و 
طاقت فرسا و بدون مواجب يك هنرمند است، چه مي شود؟ ادامه داد: 
»موفق باشید« سرنوشت محتوم يك نمايشگاه نقاشي در ادامه اين 
رسالت ظريف، دشوار و زيباست كه مي توان با راه اندازي موزه اي براي 

هنرمندان ايالمي اين آثار را فراروي آيندگان نیز گذاشت. 
اكبري در پايان گفت: نقاشي ويترين احساسات و عواطف خالق آن 
است، نقاشي جدي است و دست نقاش��ان كارهاي بزرگي را انجام 
مي دهد. آنها حقايق ناديدني را به تصوير مي كشند، بايد دست آنان 

را گرفت. چشمان محسن با ما حرف دارد. 

 رقابت نابرابر اسباب بازي
با کشورهاي همسايه 

ي�ك توليدکنن�ده اس�باب بازي مي گوي�د: م�ا در ش�رايطي در ح�وزه 
اس�باب بازي با کش�ورهاي همس�ايه رقابت مي کني�م که آنها م�واد اوليه 
اين کار را از پتروش�يمي هاي کش�ور ما ب�ا هزينه کمتري تهي�ه مي کنند. 
محمد مالجردي كه به مدت سه سال در حوزه تولید اسباب بازي فعالیت مي كند، 
در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه تا چه اندازه در تولید از طراح استفاده مي كند، 
توضیح داد: معموالً همه  تولیدكننده هاي اسباب بازي براي شروع كار از يك طرح 
خارجي كپي مي كنند. ما نیز از طرح هاي خارجي كپ��ي مي كنیم اما تغییراتي 
هم در آن ايجاد مي كنیم و سلیقه خودمان را نیز به آن اضافه مي كنیم. 80 درصد 
تولیدات داخل نمونه هايي هستند كه از تولیدات خارجي كپي شده اند و زماني 
كه تولیدكننده از نظر مالي قوي شد، ايده هايي كه در ذهنش وجود دارد، كم كم 

اجرايي مي كند. 
او با بیان اينكه محص��والت تولیدي اش را در همه  ش��هرهاي ديگر ايران عرضه 
مي كند، درباره صادرات اسباب بازي ايران نیز گفت: اخیراً كشورهايي مثل عراق 
در فضاي مجازي با تولیدكنندگان اسباب بازي ايراني از جمله من آشنا شده اند و 

درخواست سفارش داده اند. 
اين تولیدكننده با بیان اينكه فاصله ما در حوزه اس��باب بازي با كشورهاي ديگر 
بسیار اس��ت، اعالم كرد: چند نمونه از محصوالتي كه از روي نمونه هاي خارجي 
تهیه شده است، وقتي در كنار محصول اولیه خارجي قرار مي دهم حتی بهتر از 
نمونه اولیه است اما مشكل اين است كه كشورهاي همسايه مواد اولیه اسباب بازي 
را از پتروشیمي هاي ايراني ارزان تر از خوِد ما تهیه مي كنند و ما در چنین شرايطي 

در حوزه اسباب بازي با كشورهاي ديگر رقابت مي كنیم.

    خبر

جواد محرمي     یادداشت


