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جزئیات برگزاری دوره آتی جشنواره فیلم های ایرانی 
در شــانتیئی فرانسه اعالم شــد. به گزارش ایسنا، سید 
وحید یعقوبی، عضو هیات مدیره مرکز ایران و فرانســه 
و دبیــر امور هنــری، فرهنگی و امور بیــن الملل ایران 
جشنواره سینمای ایران در شانتیئی فرانسه گفت: پس 
از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره سینمای ایران در 
شــانتیئی و پایان یافتن این رویداد فرهنگی ضیافتی با 
حضور هیات داوران، اساتید و دانشجویان رشته سینمای 
دانشگاه سوربن، توسط شهردار سانلیس برگزار و در این 
مراسم از سطح باالی کیفی فیلم های نمایش داده شده 
در جشنواره تمجید شــد. همچنین قرار هست در سال 
آینده هم جشنواره سینمای ایران مجددا در در شهرهای 
تاریخی شانتیئی و سانلیس برگزار شود و فیلم های کوتاه 
هم در بخش رقابتی در کنار آثار بلند ســینمایی حاضر  
شوند. عالوه بر این بخش هایی چون مستند و انیمیشن 
ویژه کودک و نوجوان هم اضافه شــود تا جشــنواره هم 
از لحاظ کمی و هــم از لحاظ کیفی ارتقا یابد. یعقوبی با 
تاکید براینکه جشنواره ســینمای ایران در شانتیئی به 
همت مرکز ایران وفرانسه و چندین نهاد فرانسوی برگزار 
می شود گفت: این جشنواره ویژگی ها و خصوصیات یک 
جشنواره سینمایی را  به خود اختصاص داده و از این بُعد 

منحصر به فرد است، چنانچه می بینیم حتی در هفته های 
اخیر برنامه های سینمایی مختلفی با عنوان سینمای ایران 
در کشور فرانسه برگزار شــده که همگی را شاید بتوان 
ذیل عنوان هفته سینمایی یا هفته فیلم عنوان کرد؛ در 
اغلب این برنامه ها فیلم هایی با رای چند نفر از مدرسان 
و دانشجویان رشــته سینما به عنوان یک فیلم برگزیده 
انتخــاب و جشــنواره پایان می یابــد، در حالیکه تالش 
مسئولین برگزاری جشنواره سینمایی ایران در شانتیئی 
این است که جشنواره مطابق با استاندارهای یک رویداد 
سینمایی خاص فیلم های ایرانی برگزار شود به طوریکه 
پیش از برگزاری جشــنواره فراخوانی  برای دریافت آثار 
منتشــر و حدود ۴۶ فیلم دریافت شــد که در نهایت با 
انتخاب هیات داوران هفت اثر به مرحله نهایی راه یافت. 

ملیکا زارعی، مجری برنامه های کودک درباره استفاده 
درست از فضای مجازی توصیه کرد: همه با هم باید تالش 
کنیم تا از این فضا در جهت کامل شدن خودمان اسفاده 

کنیم نه اینکه با استفاده نادرست متضرر شویم.
به گزارش ایسنا ، ملیکا زارعی معروف به خاله شادونه 
مجری برنامه های کودک و متولد ۱۳۶۵ در تهران است. 
همچنین او خواهر کوچکتر مریال زارعی، بازیگر سینما و 
تلویزیون است. ملیکا زارعی از سال سوم دبستان فعالیت 
هنری خود را با اجرا در برنامه تازه ها از شــبکه دو سیما 
آغاز کرد و در ســال ۱۳۸۲ در سریال »دوران سرکشی« 
یک ســکانس بازی کــرد و ســپس در مجموعه »مهر 
خاموش« ایفای نقش داشــت و از سال ۱۳۸۳ همزمان 
با قبولی در دانشــگاه به عنوان مجری برنامه کودک و با 
نام خاله شادونه مشــغول به کار شد. او به خاطر صدای 
کودکانه اش خیلــی زود در دل بچه ها جا باز کرد. ملیکا 
زارعی که مهمان تلفنی برنامــه »عصر صبا« رادیو صبا 
بود درباره شروع کارش در این حرفه با اشاره به اینکه به 
خاطر خنده هایم »خاله شادونه« شدم، گفت: برای اولین 
بار در ســال ۷۳ در برنامه »تازه ها« کاری از گروه کودک 
ونوجوان شبکه دو سیما در تلویزیون شروع به کار کردم و 
بعد مجموعه مهر خاموش و متهم گریخت را بازی کردم 

اما االن می خواهم فقط مجری برنامه کودک باشم، چون 
دوست دارم با تصویر خاله شادونه در ذهن کودکان باقی 

بمانم.
زارعی سپس به این پرســش پاسخ داد که چرا اسم 
خاله شــادونه برای شما انتخاب شــد؟ و گفت: در این 
برنامه به دنبال اســمی فانتزی برای مجــری بودیم که 
پیام آور شــادی و دوستی برای بچه ها باشد که به نظرم 
این اسم خوبی اســت و در کنار آن هم به دنبال مجری 
شاداب و خوشــرویی بودند که من به خاطر خوشرویی 
و خنده هایم برای اجرای این برنامه انتخاب شــدم. وی 
همچنین درباره عشق و عالقه اش به بچه ها توضیح داد: 
از بچگی، بچه های کوچکتر از خودم را دوســت داشتم و 

عاشق بچه ها هستم و با آنها ارتباط دوستانه دارم.

به خاطر خنده هایم »خاله شادونه« شدماضافه شدن چند بخش به جشنواره فیلم های ایرانی در فرانسه
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مســعود کرامتی می گوید اصوال بخشی از 
ماجرای تولید فیلم های نه چندان مناســب به 
دلیل ســلیقه پایین مخاطبان اســت. چرا که 
متاســفانه اکثریت قریب به اتفاق تماشاگران 

فیلم های مبتذل را می پسندند.
به گزارش هنرآنالین، سینمای مستقل ایران 
با حضور فیلمسازان شناسنامه دار رونق گرفت 
اما در این ســال ها وضعیت انحصاری موجود 
شرایطی را ایجاد کرده که حضوری کمرنگ تر 
دارند. البته همچنان شــاهد تالش برای تولید 
فیلم های مستقلی هستیم که تازه ترین ساخته 
منیژه حکمــت »بندر بند« یکــی از این آثار 
اســت و به زودی در سینماهای سراسر کشور 
روی پرده می رود. درباره ســینمای مستقل و 
تبارشناسی پول هایی که به سینما آمده اند، با 
مسعود کرامتی کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر 

و تلویزیون گفتگو کردیم.
کرامتی درباره شرایط سینمای ایران گفت: 
سینمای ایران سینمای رانتی است و اهالی آن 
همه از رانت استفاده کرده یا همچنان می کنند. 
در واقع مسئوالن ما می خواهند روی همه موارد 
نظارت داشته باشند یا در نگاه کلی تر قصد دارند 

همه چیز را در دست بگیرند. این ماجرا در همه 
عرصه ها بســیار زیاد است و سینما هم از این 
فضا و جامعه جدا نیست، چرا که تحت نظارت 
همین مسئوالن بوده و طبیعی است این اتفاق 
رخ بدهد. وی ادامه داد: البته امروز فیلمسازانی 
هســتند که آثار خود را به صورت مســتقل و 
بدون بودجه دولتی تولید می کنند اما نکته ای 
که وجود دارد این است که در طول این سال ها 
همیشه وضع به همین شکل بوده است؛ یعنی 
تعدادی از اهالی سینما از ابتدا تاکنون فیلم های 
مستقل می ساختند و اکنون با گذشته تفاوتی 
ایجاد نشده اســت. کارگردان »یادداشت های 
یک زن خانه دار« با بیان اینکه نمی توان گفت 
در گذشته فیلمســازانی اصیل و ریشه دار کار 
می کردند اما در حال حاضر برخی فیلمسازان 
بی قاعده در سینما رفت و آمد می کنند، اظهار 
کرد: با شرایط فعلی نمی توان گفت چه کسی 
ریشه دار و اصیل است و چه کسی نیست. آثار 
هر کس بیانگر شخصیت خالق آن اثر است؛ هر 
چند معتقدم همه ما کم و بیش آلوده هستیم. 
زمانی یکی از استادان ما می گفت: »زمین بازی، 
خاکی است یا باید بازی نکنی و بگذاری بروی 

یا اگر بازی می کنی خاکی و زخمی می شوی.« 
از نظر من برندگان این بازی کســانی هستند 
که ســعی کنند کمتر خاکی و آلوده شــوند 
یعنی کســانی که خوش رقصی نمی کنند، باج 
نمی دهند و امورشان با رانت خواری نمی گذرد.

کرامتی با بیان اینکه دولت از ابتدا نباید در 
سینما دخالت می کرد، عنوان کرد: شاید بتوان 
مساله ســینما را به جریان خصوصی سازی در 
عرصــه صنعت نیز ربط داد و پرســش هایی را 
مطرح کرد، به عنوان مثال چرا اتفاق درســتی 
بــرای تولید رخ نمی دهد؟ چــرا کارخانه هایی 
ماننــد ارج، آزمایش و حتی ایــران خودرو که 
تکلیفشــان روشن اســت، ضررده و دست به 
دامان وام و دالر ۴۲۰۰ تومانی شــدند؟ جواب 
این پرســش ها ۲ کلمه و آن هم دخالت دولت 

است.
وی افزود: زمانی در این کشور کارخانه های 
خصوصی بســیار خوبی وجود داشت و جهان 
مشــتری محصــوالت آن ها بود امــا به دلیل 
دخالت دولت همه ورشکسته یا تعطیل شدند 
چرا که مدیران منتصب از ســوی دولت نگران 
ســوددهی یا حتی برگشت ســرمایه کارخانه 

نبودند و صرف صادر کردن دستور و بخشنامه، 
راه به جایی نبردند و آن شد که امروز شاهدش 
هستیم، تعطیلی و ورشکسته شدن کارخانه ها 

و شرکت های تولیدی و... 
کارگــردان »ترانه کوچــک من« در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: اصوال بخشی 
از ماجرای تولید فیلم های نه چندان مناســب 
به دلیل ســلیقه پایین مخاطبان است چرا که 
متاســفانه اکثریت قریب بــه اتفاق مخاطبان، 
فیلم های مبتذل می پســندند پس به همین 
دلیل است که اینگونه فیلم ها ساخته می شوند.

کرامتی در پایان خاطرنشــان کرد: از سوی 
دیگر سلیقه را افرادی که کاالی فرهنگی تولید 
می کنند به وجود می آورند. البته دولت هم در 
آن به شکل های مختلف مانند تصویب سناریو، 
مجله، کتاب پیش از انتشــار دخالت می کند. 
همچنین کســی که دغدغه فرهنگی نداشته 
باشد، طبیعی است که پشــت شعار »احترام 
به ســلیقه مخاطبان« پنهان شده و محصول 
مبتذل تولید می کند چرا که بســتر آن فراهم 
اســت، تولید ســاده تری دارد و صاحب بازار 

داغ تری هم هست.

مراســم رونمایی از کتاب »در جنگل بلــوط« زنده یاد 
مجتبی گلستانی برگزار می شود.

به گزارش ایسنا،  این مراسم رونمایی همزمان با زادروز 

این نویســنده و منتقد فقید، روز پنجشنبه )چهارم آذرماه 
۱۴۰۰( از ســاعت ۱۸ تا ۲۰ به همت نشر کتاب فانوس با 

همکاری کتابفروشی فرهنگستان قریب برگزار خواهد شد.
 مجتبی گلســتانی سال گذشــته )مهرماه ۱۳۹۹( در 
مصاحبه ای که در پایگاه شهر کتاب منتشر شده است، درباه 
این که چه چیزی بیشــتر از همه او را در ادبیات تحت تاثیر 
قرار می دهد، به این کتاب اشاره کرده و گفته بود: »با ادبیات، 
بیشــتر درگیر تجربه  انضمامی زندگی می شوم. از تلخ ترین 
ویژگی های زمانه  ما شاید تجربه  انزوای روزافزونی باشد که 
همه مان را تا مرز خفقان و خفگی پیش برده. و این انزوا، این 
تک افتادگی، آدمی را از ســاحت واقعی جهان و زیستن دور 

می کند، از باقی انســان های گوشت وخون دار؛ ادبیات، یعنی 
اختصاصاً شعر و رمان و نمایش نامه، کمکم می کند به زندگی 
برگردم، خودم را در خیابان حس می کنم، مشــغول حرف 
زدن با آدم ها. گاهی رمانی، شــعری، سطری، راهی جاده و 
جنگلم می کند. و البته کمکم می کند تا به قول لویناس، به 
»دیگری«ام فکر کنم، او را انتظار بکشم، برای بودنش، برای 
آمدنش خیال بافی کنم. به ویژه وقتی خودم می نویسم، وقتی 
خودم به کلمات پناه می بــرم، نگاه عزیز و ناب این دیگری 
خاص را حس می کنم و حرف هایش را می شنوم... بخشی از 
این ها را، این عاشــقانه ها را، این دغدغه برای دیگری را، در 
کتابی نوشته ام که به زودی از سوی نشر کتاب فانوس منتشر 

می شود، به نام »در جنگل بلوط...« جان کالمم این است که 
ادبیات به من امید و معنا می بخشد..«

 کتابفروشــی فرهنگان قریب در خیابان آزادی، خیابان 
دکتر قریب، پایین تر از خیابان نصرت، نبش کوچه اولیا واقع 
است. مجتبی گلستانی متولد سال ۱۳۶۰ نویسنده، مترجم 
و پژوهشــگر حوزه فلسفه و نقد ادبی، دارای مدرک دکتری 

فلسفه  اخالق بود که با رادیو هم همکاری داشت.
از آثار او می توان به »واســازی متون جالل آل احمد« و 

»درآمدی تصویری بر اخالق« اشاره کرد. 
مجتبــی گلســتانی ۲۸ تیرماه بر اثر ابتال بــه کرونا در 

۴۰سالگی در بیمارستان از دنیا رفت.

گفت و گو با مسعود کرامتی، بازیگر سینما و تلویزیون 

 سینمای ایران رانتی است 

رونمایی از کتاب مجتبی گلستانی پس از درگذشتش

کاظم هژیرآزاد، بازیگر باســابقه می گوید: کار که باشد، 
خیال آدمی از خیلی جهات راحت است و ای کاش همیشه 

کار باشد.
او هرچنــد دلتنگ حضور روی صحنه اســت ولی فعال 
ترجیح می دهد از تئاتر دور باشد تا وقتی شرایط بهتر شود.

این بازیگر در گفتگو با ایسنا تاکید می کند که در شرایط 
دشــواری مانند همه گیری کرونا، دولت ها هستند که باید 
چراغ تئاتر را روشن نگه دارند و در وهله بعد، این مسئولیت 

بر عهده عوامل اجرایی تئاتر است.
او درباره فعالیت خودش در تئاتر می گوید: تئاتر، وقت گیر 
است و از طرف دیگر تمرین تئاتر باید طوری باشد که بتوان 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرد. بنابراین آماده سازی 
تئاتر در این شرایط، خیلی مشکل است بخصوص که ما هم 
در این ســن و سال ضربه پذیریم و ببینید در این مدت چه 
تعداد هنرمند به خاطر کرونا از دســت مان رفته اند؛ از پرویز 
پورحســینی تا کریم اکبری مبارکه و عزت اهلل مهرآوران و 

دیگران. پس باید همچنان مراعات کنیم.
هژیــرآزاد ادامه می دهد: امیــدوارم بعد از کرونا فرصتی 
باشــد تا با خیال راحت کار کنیم و شرایط هم طوری باشد 
که تماشاگران مجبور نباشند برای رعایت اصل فاصله گذاری 

اجتماعی در سالن های تئاتر با فاصله بنشینند.
این بازیگر پیشکسوت با تاکید بر لزوم حمایت دولت ها از 
تئاتر در شرایط سختی مانند کرونا خاطرنشان می کند: دولت 

باید از کارهایی که مجوز اجرایشــان را صادر کرده، حمایت 
کند و متناســب با بلیت های خریداری شده، به آنان کمک 

هزینه بپردازد. باید برای حمایت از تئاتر و زنده نگه داشتن 
آن چنین اقدام هایی انجام بدهد.

هژیــرآزاد یادآوری می کند که تئاتــر در همه جای دنیا 
همواره نیازمند حمایت های دولتی است و می افزاید: در وهله 
اول دولت ها هســتند که باید چراغ تئاتر را روشن نگه دارند 
آن هم در شــرایط سختی مانند کرونا و در مرحله بعد، این 

وظیفه بر عهده عوامل و گروه های نمایشی است.
او که این روزها مشــغول بازی در دو سریال تلویزیونی 
است، اضافه می کند: در سریال »بی نشان« به کارگردانی راما 
قویدل و »تمام رخ« بازی می کنم . هر دو ســریال همزمان 
با هم ساخته می شوند ولی برای حضور در هر دو هماهنگی 

کرده ایم تا مشکلی پیش نیاید.
کاظم هژیرآزاد در پایان می گوید: کار که باشــد، خیال 
آدمی از خیلی جهات راحت است. امیدوارم همیشه کار باشد 
و امیدوارم همه مردم از جهت کرونا، امنیت بیشتری داشته 
باشــند و ما هم در کنار دیگر هموطنان مان، روزگار بهتری 

داشته باشیم.
هژیــر آزاد چندی پیش با ســریال »زخــم کاری« به 
کارگردانی محمد حسین مهدویان در شبکه نمایش خانگی 
حضور داشــت که بازی اش در این مجموعه مورد توجه قرار 

گرفت.

کاظم هژیر آزاد: 

فعال ترجیح می دهم از تئاتر دور باشم
هنرنمایی »گورخر سیاه« در کانون پرورش فکری

نمایش عروســکی »گورخر سیاه« به 
کارگردانی شراره طیار از روز هفتم آذر 
در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروســکی 
کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان برای نخســتین بار به روی 
صحنه مــی رود. به گزارش ایســنا به 
نقــل از اداره کل روابط عمومی و امور 

بین الملل کانون، ایــن نمایش با اقتباس از افســانه ای آفریقایی با همین نام، 
نوشــته بربل مایا، از سوی زهرا وثوق شیرایه ترجمه و برای مخاطب خردسال 
و کودک در ســال ۱۳۹۷ تولید شد. نمایش »گورخر سیاه« از پذیرش تفاوت 
بین موجودات و احترام به آنها صحبت می کند و مخاطبان کودک را در مقابل 
این چالش فکری قرار می دهد که آیا تفاوت های ظاهری می تواند تعیین کننده 
ارتباط ما با دیگران باشد یا خیر. بر اساس این خبر، تقویت ارکان هوش اخالقی 
»همدلی، مهربانی، وجدان«، پذیرش و احترام به تفاوت های ظاهری موجودات 
و تقویت مهارت های حل مساله، تالش و پیگیری از جمله مواردی است که در 
روند داستان این نمایش به آنها پرداخته می شود. در خالصه این نمایش آمده: 
یک روز صبح گورخر از خواب بیدار می شود و درمی یابد تمام خط های سفیدش 
ناپدید شده، او دیگر یک گورخر نیست و باید گودال آب را ترک کند. اما جغد 

دانا برایش یک پیشنهاد دارد و... و.
نمایش عروســکی »گورخر ســیاه« تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون 
برگزیده کارگردانی بخش خردساِل بیست وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان، برگزیده داوران اسیتژ برای مخاطب خردسال و حضور 

در جشنواره بین المللی تهران مبارک در سال ۱۳۹۹ شده است.

انتشار »زیر سایه آفتاب« برای نوجوانان
رمان نوجوان »زیر سایه آفتاب« نوشته 
نیلوفر مالک منتشر شــد. به گزارش 
ایســنا،  این رمان با تصویرگری ساناز 
زمانی در ۹۸ صفحه با شمارگان ۵۰۰ 
نســخه و با قیمت ۴۵ هزار تومان در 
انتشــارات ســروش کتاب برای گروه 
ســنی ۱۲ ســال به باال وارد بازار نشر 

کودک و نوجوان شــده اســت. نیلوفر مالک با اعالم این خبر گفت: »زیر سایه 
آفتاب« موضوعی اجتماعی دارد و با توجه به مقطع زمانی اواخر دهه ۳۰ نوشته 
شده است. شخصیت اصلی رمان پسری نُه ساله به نام »ذبیح« است که به خاطر 
حادثه ای در کودکی زبانش بند آمده است. او پدرش را از دست داده و با مادرش 
که برای مردم رختشویی و کارگری می کند در یک اتاق زندگی می کند. ذبیح 
در مغازه آهنگری شاگرد اســت و شاگرد دیگِر مغازه که کمی بزرگتر از اوست 
برای او قلدری می کند. در همین اثنا او با مردی که در سبزه میدان مغازه کبابی 
دارد آشــنا می شــود و این آشنایی زندگی او را تحت الشــعاع قرار می دهد. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »ذبیح ناخودآگاه چشم باز کرد. باالی سرش هیکل 
تنومندی را دید که گوش قادر را گرفته بود و می کشید. سر قادر کج شده بود 
به طرف باال و آه و ناله می کرد. گریه ذبیح بند آمد. به ناشــناس خیره شد. اول 
فکر کرد اوس رحیم اســت اما نبود. اوس رحیم چاق بود و کوتاه. اما این مرد 
بلندباال بود و چهارشــانه. پشتش به آفتاب بود و صورتش خوب دیده نمی شد. 

اما ذبیح او را شناخت...«

»دماوند نامگ« منتشر شد
داستان بلند »دماوند نامگ« نوشته بهروز شادلو 
منتشر شــد. به گزارش ایسنا، این کتاب در ۹۲ 
صفحه و با قیمت ۴۰ هزار تومان توسط انتشارات 
ســیب سرخ منتشر شده است. در معرفی کتاب 
»دماوند نامگ« توســط ناشر عنوان شده است: 
این داســتان بلند با تمی اساطیری و با محوریت 
دماوند به عنوان نمادی از ایران زمین، یک روایت 
داســتانی بلند را بازگو کرده است. این داستان 
بلند به گفته نویســنده آن، در هر بخش از خود 

تم و موضوع محوری متفاوتی دارد اما در مجموع مخاطب این داســتان بلند با 
محوری تریــن موضوعی که در همه داســتان ها ارتباط برقرار می کند، فرهنگ 
ایران اســت. بهروز شادلو با اشــاره به تالش خود برای امتزاج میان اسطوره و 
ادبیات در این داســتان بلند می گوید: داســتان های رخ داده در این اثر اساسا 
مستقل و بدیع هستند، اما رخدادها و مضامین اساطیری پیش برنده داستان ها 
هســتند. او همچنین بیان می کند: نمی توان گفت که متن داستان  این کتاب 
نمادین اســت اما نمادپردازی اساطیری ژرفی در داستان  جاری شده است. من 
در ایــن اثر تالش کردم حاصل کار در عین روایت های اســاطیری خود پیکره 
کاماًل نوگرایی داشته باشد.  شــادلو همچنین با اشاره به زبان کتاب می گوید: 
زبان در این داســتان در تناســب کامل با داستان پرداخته شــده، اما به رغم 

بهره مندی از صورتی کهن بسیار روان و به روز است.

»شهر موسیقیدان های سپید« منتشر شد
رمان »شــهر موسیقیدان های ســپید« نوشته 
بختیار علی با ترجمه مریوان حلبچه ای منتشر 
شد. به گزارش ایسنا، این رمان در ۸۳۵ صفحه 
و با قیمــت ۲۲۰ هــزار تومان در نشــر ثالث 
راهی بازار کتاب شــده است. مریوان حلبچه ای 
درباره این کتاب نوشته است: در چنین شرایط 
زیســتی با منطقه ای جنگ زده  و وجود درگیری 
و خونریزی های شدید، ادبیاتی که توانسته است 
رشد کند و به آن ســوی مرزها برسد، خود یک 

معجزه  اســت. هر کس رمــان  »آخرین انار دنیا« را بخوانــد، بالفاصله متوجه 
می شود که چرا بختیار علی در سرزمین خودش چنین جایگاه واالیی دارد. من 
همیشه پس از خواندن رمان های او از خود پرسیده ام این همه تعهد و مسئولیت 
اجتماعی از کجا سرچشمه گرفته  است؟ خاستگاه روایت و اندیشیدن او از کجا 
نشــئت می گیرد؟ او تصویری فلسفی از موسیقی، هنر و زیبایی دارد و فراتر از 
آن می رود. ادبیات بختیار علی تعریفی تازه  و غیرسیاسی از انسان ارائه  می دهد. 
در همین رمان، »شــهر موسیقیدان های ســپید«، از زبان یکی از شخصیت ها 
می گوید: »انسان بسیار پیش تر از آن که به سیاست بپردازد، حکایت روایت کرده 
است، بسیار پیش از آن که امپراتوری ها به وجود آیند، موجودی حکایت گو بوده 
است. انساِن نخستین پس از هر شکاری، نشانه های خویش را در حکایت گویی 
دیده است. چنان که ارسطو می گوید انسان حیوانی سیاسی  نیست بلکه حیوانی 
حکایت گوســت. می توانیم رمان های بختیار علی را رمان های فریادرس بنامیم، 

زیرا همگی علیه جنگ و مرگ هستند و در ستایش زندگی.«

آلبوم »زخم کاری« منتشر شد
آلبوم حبیب خزایی فر با عنوان »زخم کاری« 
با قطعات موسیقی متن این سریال منتشر شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی، آلبوم 
»زخم کاری« با آهنگسازی حبیب خزایی فر، 
که پیش از این آهنگســازی سریال های زخم 
کاری، ممنوعه، شاهرگ و فیلم های سینمایی 
درخت گردو، شیشلیک، گشت ۳، ایستاده در 
غبار، التــاری، مدیترانه، ماجرای نیمروز و رد 

خون را در کارنامه خود داشــته، امروز اول آذرماه منتشــر شد. »زخم کاری« 
آلبومی ۲۲ قطعه ای است که پیش از این در قسمت های مختلف سریال »زخم 
کاری« به کارگردانی محمدحســین مهدویان شنیده شده است. »زخم کاری 
۱«، »هجوم«، »توطئه«، »آشــوب«، »گریز«، »به سوی مرگ«، »تعبیر رویا«، 
»تهدید ۱«، »بی راهه«، »درون«، »تعقیب«، »مبارزه«، »مخمصه«، »شکست«، 
»تهدید ۲«، »جستجو«، »نابودی«، »کابوس«، »اندوه«، »تشویش«، »تردید« 
و »زخم کاری ۲«  از قطعات آلبوم این آهنگساز است. همچنین ویولن و ویوال: 
علی جعفری پویان، ویولن: میالد عالمی، امین غفاری، ویولن سل: مهرداد عالمی، 
گیتار الکتریک: آرمین مرشد، گیتار بیس: بابک ریاحی پور، درام: پیمان لطیفی، 
ضبط: امید اصغری/اســتدیو پاپ، میکس و مســترینگ: محمدسعید شایان از 

عوامل این آلبوم هستند.

اخبار کوتاه

ابوالحسن داودی درباره تاکید اخیری که برای ساخت فیلم های غیرمبتذل شده 
است، می گوید:  از آنجا که ابتذال در هر ذهنی می تواند یک معنا و تعریف متفاوت 
داشته باشد شاید بهتر است از همان ابتدا بگویند که نمی خواهند یکسری فیلمساز 
کار کنند یا یکسری فیلم ها ساخته شوند. این خیلی صادقانه تر است تا اینکه پشت 
واژه های مبهم پنهان شــوند. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان سینمایی به تازگی 
گفته اســت بخشی از تولیدات سینمایی، قابل دفاع و در شأن یک خانواده ایرانی 
و مسلمان نیســتند و به همین دلیل از این پس، به آثار ضعیف و سخیف پروانه 
ساخت و نمایش داده نمی شود، زیرا ســینمای ایران سینمای فرهنگی، اندیشه 

محور و سینمای خانواده مدار است.
محمد خزاعی تاکید کرده اســت که »اگر چه ســازمان سینمایی  با انبوهی 
از تولیدات دپو شــده مواجه است که باید مشــکالت و اشکاالت آن ها مدیریت 
شــوند، اما در دولت جدید هیچ مجوزی برای ساخت فیلم های سخیف و مبتذل 

صادر نمی کنیم.« صفت مبتذل که گاهی به برخی فیلم های سینمایی نسبت داده 
می شــود از آن دست واژه هایی است که چند سالی است خیلی بیشتر در سینما 
باب شــده و از هر نگاه و طیفی مورد بحث قرار گرفته اســت، اما حاال که رئیس 
سازمان ســینمایی - مدتی بعد از اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
وضعیت برخی فیلم ها - اعالم کرده اســت که از این پس به فیلم های سخیف و 
مبتذل مجوز نمی دهد این پرسش مطرح می شود که معیار تشخیص فیلم مبتذل 

برای تماشاگران مختلف چیست؟
این ســوال را از ابوالحسن داودی که ساخت فیلم های مختلفی همچون فیلم 
»ســفر جادویی«، »من زمین را دوســت دارم«، »مرد بارانــی«، »زادبوم«، »رخ 
دیوانه« و کمدی »هزارپا«  را در کارنامه خود دارد، پرســیدیم و او در پاســخ این 
طور اظهارنظر کرد: »احتماال آن هایی که تصمیم گرفته اند به فیلم های ســخیف 
مجوز ندهند خودشان تعریف مشــخصی از آن را در نظر دارند؛ اگر مسئله فقط 
مقابله با فیلمســازی است که به نظر آن ها پایش را از گلیمش درازتر کرده، قطعا 
نیاز به صراحت و شجاعت بیشتری در ابراز نظر دارد و ُخب نوعی بدعت گذاری هم 
محســوب می شود، اما اگر این پیام کلی برای همه فیلمسازان است باید مدیریت 
فرهنگی ابتدا به روشــنی تعریف قاعده مند و مشروع ابتذال را روشن و اعالم کند 
که چگونه بر این »حق« و »درک« نائل شده اند، چرا که معموال این روِش کسانی 
اســت که خود را متولی همه امور مردم می بینند، به جای آن ها انتخاب می کنند 
و تصور می کنند که حق دارند خود را معیار ارزش گذاری قرار دهند پس غالبا هم 

چنین اشتباهاتی را مرتکب می شوند.
 نکته اینجاســت که ابتذال در هر ذهنی می تواند یک معنا و تعریف متفاوت 
داشــته باشــد، چنانچه معنی آن از نگاه مِن نوعی ممکن اســت با آنچه در نگاه 
آقایان وجود دارد فرق داشــته باشــد؛ پــس اگر قصد محدود کــردن دایره کار 
بعضی فیلمسازان است و یا اینکه نمی خواهند بعضی فیلم ها )مثل آثار اجتماعی 
افشاگرانه( به بهانه این تعریف مبهم ساخته شوند، شاید ابرازش صادقانه تر باشد تا 
اینکه پشت این واژه های مبهم و قابل تفسیر پنهان شوند چون به هر حال کسانی 
که چنین ارزش گذاری ای می کنند و آن هایی که پشت شان هستند دیدگاه خود 
را نسبت به این جریان بارها نشان داده اند. نگاه آن ها شبیه همان است که عده ای 
طرح محدودیت اینترنت را »صیانت« نام گذاری می کنند. این دوســتان با چنین 
کارهایی فقط دست خود را رو می کنند و اینکه شما خود را ارباب سلیقه اکثریت 
و حتی عامــه مردم و از هرطیف  مختلف بدانید، عمــال جز دیکتاتوری فکری و 

مدیریتی، معنایی نمی توان بر آن متصور شد.
 همیشه هر گروهی که بر سر کار می آیند نگاه و رویکردشان نسبت به مسائل 
و جریان ها مشخص است و خیلی قابل استتار نیست، آن ها معموال یا با معیارهای 
فکری خود و یا با معیارهای دیکته شده از مراجع دیگر تصمیم می گیرند تا امور 
را پیش ببرند. اتفاقا این آقای خزاعی ای که من می شناســم شاید خودش نسبت 
به این موضوع )فیلم مبتذل(  ذهنیت روشن تری داشته باشد و حتی گاهی شاید 

معیارهایی که در این موضوع دارد به سلیقه من هم نزدیک.

ابوالحسن داودی:

 تعریف مشروع فیلم مبتذل را بیان کنید


