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فرهنگ و هنر

 دخالت های آمریکا در ایران
به روایت شبکه پرس تی وی

| تاريخچه دخالت هاى گسترده و مداوم آمريكا در امور ايران به بهانه تحريم هاى 
جديد آمريكا عليه ايران در شبكه پرس تى وى مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه پرس تى وى، برنامه  «ايران امروز» (Iran Today) به 

تهيه كنندگى يوسف پور انورى، به مرور اجمالى مفاد تحريم هاى بازگردانده شده عليه ايران و اقدامات اروپايى ها و ساير 
كشورها براى مقابله با آنها پرداخته و وقوع اين اقدام در روز 13 آبان، سالروز تسخير النه جاسوسى آمريكا و روز مبارزه با 
استكبار جهانى را مورد بحث و گفت و گو قرار مى دهد. اين برنامه با حضور كارشناسان مسايل تاريخى، سياسى و روابط 
بين الملل با نگاهى به داليل خشم دانشجويان در فضاى انقالبى سال 58 به بررسى دخالت هاى گسترده آمريكا در امور 
ايران از تعيين مقامات سياسى و نظامى گرفته تا تعيين سياست هاى كلى كشور خواهد پرداخت. تشويق ايران به انجام 
انقالب سفيد و تبعات منفى آن براى اقتصاد ايران، تعيين نخست وزيران با توصيه مستقيم به شاه از طريق سفير آمريكا، 
كمك به تشكيل و آموزش دستگاه اطالعاتى سركوب گر شاه، حضور گسترده سيا و شنود مكالمات شاه در ايران از جمله 
مصداق هاى دخالت آمريكا در امور ايران است كه در اين برنامه مورد بررسى قرار مى گيرد. «ايران امروز» همچنين 
در ادامه با اشاره به تبديل سفارت آمريكا به النه جاسوسى به ارايه چند سند از آنچه در سال 58 از سفارت آمريكا در 
تهران به دست آمده مى پردازد و نقش اصلى آمريكا در كودتا عليه دولت محمد مصدق در سال 1332، فروش گسترده 
سالح هاى آمريكايى به ايران به منظور جبران خروج دالرهاى آمريكايى براى نفت ايران و حمايت از سركوب اعتراضات 

مردمى عليه شاه و پناه دادن به شاه فرارى ايران را مورد بحث و تبادل نظر قرار مى دهد. 

 آغاز نمایش دو سریال جدید
از آی فیلم فارسی

| مجموعه هاى تلويزيونى «شــليك نهايى» و «خاطرات مــرد ناتمام» از 
سه شنبه 15 آبان روى آنتن آى فيلم فارسى قرار گرفتند.به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى شبكه آى  فيلم ، مجموعه پليسى « شليك نهايى » به كارگردانى محسن 

شاه محمدى از سه شــنبه 15 آبان براى مخاطبان آى فيلم در داخل كشور به نمايش گذاشته شد . در خالصه 
داستان اين سريال آمده است : ســرگرد كالنى ، مأمور پيگيرى و دستگيرى باندى حرفه  اى مى شود كه همه 
نوع خالفى مثل قاچاق را انجام مى  دهند . او متوجه مى شود دوست صميمى اش، جمشيد، در اين باند حضور 
دارد. كالنى سعى مى كند از جمشيد كمك بگيرد اما او قبول نمى كند و كالنى به ناچار از طريق عواملى، وارد 
باند شده و با جعل اسناد، اطالعاتى به دست مى آورد. داريوش فرهنگ، رضا كيانيان، آتنه فقيه نصيرى، جمشيد 
اسماعيل خانى، شهره سلطانى و سياوش طهمورث از جمله بازيگران اين سريال اند كه هر روز ساعت 19:00 
پخش مى شود و تكرار آن در ساعت هاى 03:00 و 11:00 روز بعد خواهد بود.  بر اساس اين گزارش، مجموعه 
تلويزيونى «خاطرات مرد ناتمام» به كارگردانى صادق كرميار نيز از 15 آبان ماه روى آنتن شبكه آى فيلم قرار 
گرفت . در خالصه داستان اين سريال آمده است: همايون كه در فرانسه داروسازى خوانده و به ايران بازگشته، 
درصدد تأســيس البراتوار و توليد دارو براى مردم كشورش اســت. محمودپاك نيت، امين زندگانى، سيامك 
صفرى، مهرداد ضيايى، سارا خوئينى ها و سروش صحت از بازيگران اين سريال اند كه در زمستان 1391 در 26 

قسمت از شبكه يك سيما پخش شد. 

 »استثمار آفریقایی ها« به سبک غربی
از دریچه نگاه هیسپان تی وی

| كشــورهاى آفريقايى با وجود دريافت وام هاى سنگين از كشورهاى 
غربى، شاهد پيشــرفت هاى اندكى در اقتصاد خود بوده اند و روز به روز به اين 
كشورها بدهكارتر مى شوند. سوژه اى اقتصادى سياسى كه در مستند «بدهى 

هاى پرداخت نشده» به هيسپان تى وى رسيده است.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه هيسپان تى وى ، در مستندى كه به پخش اين شبكه 
رسيده است ، از طريق مصاحبه با كارشناسان سرشناس در حوزه اقتصاد، در تالش است تا نشان دهد كه 
چرا كشور هاى آفريقايى على رغم وام هاى كالنى كه از صندوق جهانى پول و سازمانى از اين دست دريافت 
نموده اند ، هنوز كه هنوز است هيچ پيشرفتى در زمينه اقتصادى حاصل نكرده اند .در ادامه اين مستند 
، كارگردان با گزارش هايى كه نشان مى دهد مشخص مى كند ميزان بدهى كشورهاى آفريقايى روز به 
روز بيشتر مى شود و نرخ سودى كه بايد پس بدهند به مراتب از خود مبلغ وام بيشتر شده است. در واقع 
«ژان پير كارلون» كارگردان اين مستند قصد دارد به شيوه هاى جديد استثمار كشورهاى آفريقايى بعد از 
مستقل شدن در قالب كمك هاى مالى از سوى كشورهاى غربى اشاره كند. مستند « بدهى هاى پرداخت 
نشده » ( The Wages of Debt ) محصول سال 2010 به كارگردانى ژان پير كارلون در سه قسمت 25 

دقيقه اى از شبكه هيسپان تى وى پخش و در همان روز براى مخاطبان اسپانيايى زبان تكرار مى شود.

| اســداهللا امرايى مى گويــد: زبان فارســى، زبانى 
پوياست و بســيارى معتقدند كه غلط نويسى ها هم بخشى 
از همين پويايى زبان اســت. به گزارش كائنات به نقل از 
ايســنا، اين مترجم با اشــاره به كتاب «غلط ننويســيم» 
ابوالحســن نجفى بيان كرد: نگاه ها به بحث غلط نويســى 
در زبان فارسى متفاوت اســت. يك زمان ابوالحسن نجفى 
كتابى را با عنوان «غلط ننويســيم» منتشر كرد و اين در 
حالى بود كــه محمدرضا باطنى به دنبــال آن مقاله اى با 
عنوان «اجازه بدهيد غلط بنويسيم» منتشر كرد و از منظر 
زبان شناسى به بررسى نقش غلط نويسى ها در سير طبيعى 

و پويايى زبان پرداخــت. نمونه هاى مشــابه اين نظريات 
بسيار است و به ســبب پويايى زبان، مقاومت هايى در برابر 
جلوگيرى از غلط نويسى  وجود دارد. اما نبايد اين طور باشد 

كه بخواهيم از عمد غلط بنويسيم. 
او افزود: زبان فارســى دائما با لغت هــاى تازه اى مواجه 
اســت كه يا بايد عينا آن ها را بپذيريم، يــا بايد آن ها را با 
واژه هاى فرهنگ خودمان منطبــق كنيم و يا از خير آن ها 

بگذريم.
امرايى درباره تاثير شــبكه هاى ارتبــاط جمعى مجازى 
بر ايــن غلط نويســى ها گفــت: شــبكه هاى اجتماعى در 

مختصرنويسى، كوتاه نويســى و ساده نويسى كلمات نقش 
داشته اســت؛ مثال مى بينيم كه تنوين را عمال حذف كرده  
اســت. اين ها بى تاثير نيســت، اما بايد نظر كارشناســان 

زبان شناسى را نيز در اين باره لحاظ كرد. 
او سپس با اشــاره به  اين كه هم ويراســتار خوب داريم 
و هم ويراســتار بد، درباره ميزان توجه به درست نويســى 
در كتاب هايى كه منتشــر مى شــوند اظهار كرد: برخى از 
ويراســتارها در حد تغيير و تبديــل واژگان عمل مى كنند 
اما ويراســتارانى هم داريم كه متن را با متن اصلى مقايسه 
مى كنند و بــه زيبايى متن اهميــت مى دهند. همان گونه 

كه نويســنده خوب و بد داريــم و قطعــا كتاب هايى كه 
ويراستارى خوبى نداشته باشــند و كمتر به درست نويسى  

و ديگر موارد توجه كنند، مخاطبان كم ترى نيز دارند. 
اين مترجم در پايان درباره نحوه عملكرد فرهنگســتان 
زبان و ادب فارسى، خصوصا در بحث غلط نويسى ها گفت: 
فعاليت اين مجموعه آن گونه كه بايد، نبوده اســت. به غير 
از فرهنگستان زبان و ادب فارسى اول كه واژه هاى خوب و 
مناسبى را ســاخت و افرادى در آن جا بودند كه حتى روى 
هر واژه بارها بحث مى كردند، امروزه فقط واژه هايى ساخته 
مى شود كه فرهنگستان سعى مى كند آن ها را رواج دهد. 

| امام موسى صدر از اقوام جمالزاده بود. او در ايام مبارزات انقالب اسالمى ايران 
از جمالزاده دعوت كرد تا به نهضت امام خمينى(ره) بپيوندد. به گزارش كائنات به نقل از 
مهر، سيدمحمدعلى جمالزاده، نويسنده سرشناس ايرانى 21 سال پيش در 17 آبان 1376 
در ژنو درگذشت و در بلوك 22 قبرستان پتى سكونه به خاك سپرده شد. جمالزاده فرزند 
سيدجمال الدين واعظ اصفهانى از رهبران جنبش مشروطه و يكى از مشهورترين اعضاى 

خاندان صدر در آن دوران است.
درباره آثار جمالزاده و همچنين نقش و تاثير او در روند داستان نويسى مدرن در ايران 
مقاالت و كتاب هاى بسيارى نوشته شده است و ديگر در اين مجال كوتاه فرصت پرداختن 
به آنها نيست. نكته مهم اين است كه جمالزاده به عنوان يكى از تاثيرگذاران در عرصه ايران 
مدرن به فراخور تخصصش با چهره هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و ادبى بسيارى ديدار 
و گفت وگو داشته است. در اين موضوع شايد پژوهش چندان درخورى انجام نشده باشد. 
قطعا در خاطرات اين ديدارها نكته هاى مهمى و ناگفته اى از تاريخ معاصر ايران آشــكار 

مى شود كه منبع خوبى براى استفاده پژوهشگران و تاريخ نگاران است.
در سيره و سرگذشت امام موســى صدر بارها به اين نكته اشاره شده كه او ارتباط خود 
با نخبگان و ديگر اقشــار جامعه را محــدود به به طيف خاصى نكــرده و به دليل منش 
گفت وگويى اش با عموم انديشــمندان و نخبگان حوزه هاى مختلــف ديدار و گفت وگو 
مى كرد. سيدمحمدعلى جمالزاده يكى از بســتگان امام صدر بود، بنابراين طبيعى است 
كه امام با اين چهره برجسته ادبى نيز ديدارهايى داشته باشد. جالب است كه امام صدر 
برنامه اى براى پيوند دادن جمالزاده با انقالبيون ايران را در ســر داشت كه البته به دليل 

شرايط جسمانى جمالزاده اين امر محقق نشد.
مرحوم دكتر محمد ابراهيم باستانى پاريزى، تاريخ دان و نويسنده در گفت وگو با گروه 
تاريخ شفاهى مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر درباره نسبت فاميلى امام صدر 
با جمالزاده مى گويد:  «پدر آقاى سيد محمد على جمالزاده، آقاى سيد جمال اصفهانى از 
خانوادة صدر بودند و به واسطة آشنايى با خاندان صدر، پسرشان را به لبنان فرستاده بودند. 
آقاى محمد على جمالزاده در لبنان تحصيل كردند و بعد از اينكه خانواده به اســتعداد و 
توانايى هاى ايشان پى بردند، براى ادامه تحصيل ايشان را به آلمان و فرانسه فرستادند.»

دكتر باســتانى پاريزى همچنين در اين گفت وگو به خاطره زير نيز اشــاره كرد: «در 
سفرهايى كه براى ديدن جمالزاده به ژنو مى رفتم در مورد خانواده اش صحبت مى كرد و 
مى گفت: «ما از خاندان صدر اصفهان هستيم و نسبت و خويشاوندى با امام موسى صدر 
داريم. آقا موسى بسيار فعال و نيرومند و پوياست. امام موسى صدر در سفرهاى خود به 
سوئيس، يك روز را به ما اختصاص مى دادند و مهمان ما بودند. در سوئيس كوهى بود كه 
در باالى آن كافه و رستوران درست كرده بودند و مردم با تله سيژ به آنجا مى رفتند. ايشان 
(آقا موسى) يك بار پيشنهاد دادند كه به آنجا برويم ولى وقتى خواستيم سوار شويم گفتند: 
شما سوار شويد من خودم مى آيم. ما سوار تله سيژ شديم و وقتى باالى كوه رسيديم آقا 
موسى را ديديم كه زودتر رسيده و روى صندلى نشسته بودند و تمام راه را پياده باال آمده 

بود.» (اينجا را ببينيد.) 
مرحوم جمالزاده خود نيز در بخشــى از خاطراتش به نسبت خانوادگى خود با خاندان 
صدر اشاره كرده است. در بخشى از خاطرات او به نقل از كتاب «اسنادى از مشاهير ادب 
ايرانى، دفتر چهارم، محمد على جمال زاده» داريم: «وارد حرم مطهر شــديم. ديدم در 
صحن فرش انداخته اند. و مردم زيادى (همه ايرانى) دورا دور آن فرش را گرفته اند. و مرا 
بدان جا هدايت كردند. و چشــمم به دو نفر سيد عالى جناب عمامه به سر و عبا به دوش 
افتاد كه در روى همان فرش جلوس زده بودند. خواستم دستشان را ببوسم. ولى روى مرا 
با محبت هر چه تمام تر بوسيدند و مرا دعوت كردند روى يك صندلى كه در روى همان 
فرش بود، بنشينم. خواستم من هم (با وجود لباس و كفش فرنگى كه داشتم) در مقابل 
آنها روى فرش بنشــينم. ولى با اصرار تمام مرا روى همان صندلى نشانيدند. و صحبت 
شروع شد و معلوم شــد از خانواده مرحوم حاج سيد اسماعيل صدرعاملى، عموى بزرگ 
پدرم هستند. و از مالقات من بسيار خشنود هستند. معلوم است كه من هم فى الحقيقه 

سخت خوشحال و شكرگذار بودم. و صحبت شروع شد.»
جمالزاده در همين خاطره به ديدارش با امام موســى صدر هم اشــاره كرده اســت: 
«سال هاى بســيار پس از آن تاريخ (شايد در حدود پنجاه ســال) وقتى يك تن از پسر 
عموهاى معروف ديگرم به نام حضرت امام موســى صدر رييس شيعيان در لبنان، روزى 
ناگهان در ژنو با همــان لباس و قد و قامت و عمامه و عبــا و صورتى بى اغراق در نهايت 

زيبائى و بزرگوارى در ژنو تلفن كرد و به سراغم آمد، چنان بود كه يك نعمت خدائى نصيبم 
گرديده است. خدايا اگر زنده است و اگر زير خاك رفته است، او را چنان بيامرز كه ظلمى 

را كه بر او وارد آمده است، نبخشد.»
جمالزاده در كتاب «لحظه اى و سخنى؛ ديدار با ســيدمحمدعلى جمالزاده» توصيف 
بيشترى از اين مالقات به دست داده است: «امام موسى صدر، قبل از انقالب، روزى به من 
تلفن كرد و گفت «من صدرم و پسر عموى تو هستم. تازه از لبنان آمده ام اينجا.» پرسيدم 
«حاال كجا هستى؟» آدرســش را داد. گفتم «مى توانى يك تاكسى بگيرى؟» معلوم شد 
فرانسه را هم خيلى خوب حرف مى زند. يك تاكسى گرفت و آمد اينجا. توى همين اتاق. 
با لباس و عمامه و وجنات و كســوت روحانى. به من گفت «خيلى انسانيت كردى». بعد 
با هم رفتيم بيرون. با اتومبيل ما. زنم خيلى خــوب اتومبيل مى راند. با هم رفتيم باالى 

آن كوه نهار خورديم.» 
در ادامه جمالزاده به درخواست امام صدر از او براى پيوستن به انقالب اشاره مى كند: 
«روز دوم به من گفت «جمالزاده، مى خواســتم از تو بپرسم كه واقعا اسم آقاى خمينى 
را شنيده اى؟» گفتم «بله ولى خيلى كم. شنيده ام كه از ايران رفته كربال، و حاال هم در 
نجف زندگى مى كند. ولى اطالع زيادى ندارم». آن وقت همين امام موســى صدر گفت 
«حاال من آمده ام كه تو را ببرم پيش آقاى خمينى. قدرى فكر كردم و بعد پرسيدم «من 

چه كمكى مى توانم برسانم»؟
امام موسى جواب داد: «االن آقاى خمينى، چيز پر مى كند... چيز... نوار، نوار پر مى كند 
و مى فرســتد توى ايران. حاال مى توانــد از تو، كه خوب حرف مى زنــى و خوب حكايت 
مى كنى، اســتفاده كند». آن روزها، من تازه از مريضخانه آمده بودم. كليه هايم ســنگ 
داشت، عمل كرده بودم. حالم خوب نبود. گفتم «من با اين حال و روزگار نياز به پرستارى 
دارم، از طرفى چطور زنم را اينجا تنها بگــذارم؟» آن روز ديگر چيزى نگفت. اما دوباره 
تماس گرفت و اصرار كرد و گفت «من هنوز نرفته ام به لبنــان و مى خواهم ترا ببينم». 
دوباره آمد سراغ من. آدم خيلى درست و حسابى بود. من دو سه تا مقاله توى مجله هاى 
ايرانى، به زبان فارسى برايش نوشتم و فرستادم. براى آن پسر عمويى (آيت اهللا سيدرضا 

صدر) هم كه در قم داشتم فرستادم».

رسانه

خبر

به مناسبت سالگرد درگذشت 
سیدمحمدعلی جمالزاده؛

وقتی امام موسی 
صدر از جمالزاده 
دعوت به پیوستن به 
انقالب اسالمی کرد

اسداهلل امرایی مطرح کرد:

غلط نویسی و 
پویایی زبان فارسی

یک روزنامه نگار پیشکسوت درگذشت

| وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تعزيه را هنرى تركيبى و عاملى براى حيات اجتماعى 
در حوزه هاى مختلف دانست و شهرستان «المرد» را يكى از پايگاه هاى مهم تعزيه برشمرد.
سيد عباس صالحى در آيين اختتاميه سيزدهيم سوگواره تعزيه كشورى كه در مجموعه 
فرهنگى مذهبى ابوفاضل المرد برگزار شد، گفت: عشق و محبت به اهل بيت(ع) بين مردم 
ايران در طول تاريخ و عليرغم مسافت هاى جغرافيايى و مذهبى و اديان توانسته مجموعه 

وسيع ايرانى را زير يك خيمه جمع مى كند.
صالحى گفت: پيمايش هاى مختلف اجتماعى نشــان مى دهد كه محبت به ائمه(ع) در 
جامعه ايران بيش از هر موضوع ديگرى مردم را دور هم جمع مى كند.وى گفت: مطالعات 
اجتماعى انجام شده در ايران توسط دستگاه هاى مختلف در چند دهه اخير نشان مى دهد 

80 درصد مردم ايران مهر اهل بيت (ع) احساس مى كنند و اين احساس بين مردم فارس 
بيش از 90 درصد اســت .صالحى با بيان اينكه اين مهر و عشق به اهل بيت نمادها وقالب 
هاى مختلفى دارد تصريح كرد: يكى از اين قالب ها تعزيه است كه در چند سده اخير عشق 
و عالقه خاصى بين ايرانيان داشته و المرد يكى از پايگاه هاى مهم اين رويداد معنوى و الهى 

مطرح محسوب مى شود.
وى گفت: تعزيه از يك طرف تجسم بخش حوادث تشيع است و از طرفى يك هنر تركيبى 
است ما آيين هاى مختلفى داريم اما هيچ آيينى مانند تعزيه برخالف ديگر هنرها كه يك 

رسته اى هستند تركيبى از هنرهاى نمايشى، ادبى، تجسمى و آوايى است.
صالحى تعزيه را هنرى مردمى خواند و ادامه داد: ماندگارى تعزيه ريشه در عمق ارادت 

مردم به اهل بيت (ع) دارد، تعزيه از معدود هنرهايى است كه مردم پايگاه اصلى آن هستند 
كه اين به دليل همان محبت به ائمه اطهار است .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به 
ديگر ويژگى هاى تعزيه گفت: تعزيه نمادها و واقعيت هــا را باهم پيوند زده، نبايد آن را به 
عنوان يك آيين دســت كم گرفت. تعزيه كاركردهاى قابل توجه داشته و در بخش هاى 
مختلف معنوى، وجودى تاثيرات قابل توجهى داشــته و ارتباط با اوليا و نفرت از دشمنان 
را در ما ايجاد كرده، به طوريكه طى چند صدســال اخير تعزيه بيش از خطابه و شعر موثر 
بوده است.صالحى تاكيد كرد: تعزيه در حيات اجتماعى ما در حوزه فرهنگى و دينى، هم 
در حوزه فرهنگ عمومى و هنرهاى ايرانى و هم در هويت سياسى، عيرت دينى، حقيقت 

جويى، حقيقت خواهى و دشمن ستيرى نقش عظيمى داشته و دارد.

وزیر ارشاد:

 تعزیه را نباید
دست کم گرفت

| بازيگر فيلم سينمايى «مغزهاى كوچك 
زنگ زده» گفت: ما در اين فيلم فقط گوشه اى 
از زندگى مردم را نشــان داديــم، اين در حالى 
اســت كه در اخبار و اطالع رســانى هايمان با 
اتفاقاتى بدتر از اين ها هم روبرو مى شــويم. به 
گزارش كائنات به نقل از ايســنا، فريد سجادى 
 حســينى كه اين روزها فيلم «مغزهاى كوچك 
زنــگ زده» بــه كارگردانى هومن ســيدى را 

روى پرده ســينماها دارد و در اين فيلم عالوه 
بر بازيگرى، سرپرســتى گروه كارگردانى راهم 
برعهده داشته، درباره مشكالتى كه براى ساخت 
فيلمى مانند «مغزهاى كوچــك زنگ زده» به 
عنوان يك اثر اجتماعى وجود داشــت توضيح 
داد: من خيلى در جريان ايرادات يا مميزى هايى 
كه به اين اثر نســبت دادند نيستم، زيرا هرچه 
بوده قبل از نهايى شدن حضور من در اين فيلم 

رخ داده اســت. به اين معنى كه تــا زمانى كه 
اصالحات انجام و اعمال نظر نشود پروانه ساخت 
صادر نخواهد شــد. با اين حال در راه توليد اين 
اثر هم مانند ديگر فيلم هاى اجتماعى مشكالتى 

وجود داشته است.
او اضافه كرد: بحث ســياه نما بودن يك فيلم 
يا خوش آمــد بودن اثــر براى جشــنواره هاى 
خارجى به خيلــى از فيلم هــا مخصوصا آثارى 

كه به مســائل اجتماعى مى پردازد، نسبت داده 
مى شــود، اما من ايــن حرف را قبــول ندارم. 
جهان به طور كلى ســياهـ  سفيد اســت يعنى 
برخى چيزها در دنيا ســفيد هســتند و برخى 
ســياه اند. هر فيلمسازى به مســائل اجتماعى 
نگاه متفاوتــى دارد. همــه مى توانند هر جاى 
دنيا كه باشــند فيلم سياه بســازند اما نبايد از 
آن اثر نتيجه گيرى كلى كــرد و به همه جامعه 

تعميم داد.
سجادى حسينى با اشاره به اينكه اين حرف ها 
درباره فيلم «مغزهــاى كوچك زنگ زده» هم 
بيان شــد، ادامه داد: اين يك نگاه جعلى است 
كه بگوييم جهان به ســمت سياهى در حركت 
است. ما هم در اين فيلم يك گوشه اى از زندگى 
مردم را نشان داديم در حالى كه ما در اخبار با 

اتفاقاتى بدتر از اينها هم مواجه هستيم.
وى كه ســابقه كارگردانى هــم دارد، درباره 
تجربه كار با هومن ســيدى به عنوان كارگردان 
بيان كرد: من پيش از اين فيلم ســينمايى، با 
آقاى سيدى همكارى داشتم البته در موقعيتى 
كامال برعكــس يعنى من در مقــام كارگردان 
ســريال «مهرآباد» بــودم و او بازيگــر. بنابر 
اين با نــگاه او در شــخصيت پــردازى و تيپ 
سازى اش آشنا بودم و مى دانستم بسيار دقيق به 
اتفاقات نگاه مى كند.  من حتى در زمان ساخت 
آن سريال هم در برخى سكانس ها از او مشورت 
مى گرفتم و خوشــحالم كه توانستم در اين اثر 

همراه او باشم.
بازيگــر فيلم هــاى «فروشــنده» و «ايتاليا 
ايتاليا» دربــاره تنوع ژانــر فيلم هايى كه روى 
پرده ســينما هســتند، گفت: در يك سينماى 
اســتاندارد بايد تمام ژانرهاى سينمايى وجود 
داشته باشند اما مساله اى كه در كشور ما وجود 
دارد اين است، كســى كه در زمينه فيلم هاى 
اجتماعى ســرمايه گذارى مى كند بعد از اكران 
و نمايش اثرش مى بيند بيشترين ميزان فروش 
به آثار كمدى مى رســد، هرچند كه فيلم هاى 
خوش ساختى نباشــند، بنابر اين پس از چنين 
تجربه اى پول و سرمايه اش را براى ساخت اين 

نوع آثار (كمدى) منتقل مى كند.

او با تاكيد بر اينكه «اينها بيشتر تاجر هستند 
تا هنرمند» گفــت: برخى هيچ قيدى به جامعه 
خــود ندارند و مصلــح اجتماعى هم نيســتند 
كه بخواهنــد فيلم اجتماعى بســازند بنابر اين 
سرمايه شان را به ســمتى مى برند كه برايشان 
ســود بيشــترى هم به همراه داشــته باشد و 
اينچنين حجم توليــدات كمدى باال مى رود و 
كارهاى اجتماعى بــه علت آنكه فروش كمترى 

دارند مهجور مى شوند.
ســجادى حســينى اضافه كرد: اگر دولت و 
وزارت ارشــاد بخواهد نظارت بيشترى داشته 
باشد، بايد شــرايطى ايجاد شود كه فيلمسازان 
اجتماعى مورد حمايت باشــند، مثل زمانى كه 
فيلم هاى دفاع مقدســى ســاخته مى شد. يك 
زمانى بحث نگاتيو بود و وزارت ارشــاد با دادن 
نگاتيو به فيلمســازان از آن ها حمايت مى كرد. 
البته همه اين حرف ها در شرايطى محقق خواهد 
شد كه مصلحان اجتماعى مانند وزارت ارشاد به 
طور كلى در نظرشان باشد تا از آثارى كه باعث 
آگاهى جامعه مى شوند و فضاى سينماى كشور 

را تحت تاثير خود قرار مى دهد، حمايت كنند.
وى همچنين خاطر نشــان كرد: وقتى مردم 
فيلم كمدى دوست دارند، نبايد جلوى ساخت 
آن هم گرفته شود اين مثل همان اتفاقى است 
كه براى برنامه 90 آقاى فردوسى پور رخ داد و 
با وجود تعداد مخاطبان باال از پخش اين برنامه 
جلوگيرى شد. نظارت هاى بيش از حد دست و 
پاى هنرمندان را مى گيرد و نمى گذارد كارشان 
را به درســتى انجام دهند. ايــن محدوديت ها 
هم در ســينماى اجتماعى وجود دارد و هم در 

سينماى كمدى.
او در پايان گفت: برخى نگاهشــان به صورت 
عادت انتقــادى و ارزيابى اجتماعى اســت. اما 
نگاه من به اين شــكل نيست و انتقادى برخورد 
نمى كنم. در شرايط امروز جامعه از حيث توليد، 
تهيه كننده و ســرمايه گذار مهم تر از كارگردان 
اســت يعنى اگر سرمايه در دســت كارگردان 
قرار نگيرد اصال نمى تواند فيلم بســازد و مجبور 
مى شود مينيماليستى تر اثرش را بسازد و از سر 
و ته آن بزند. در اين ميان برخى تهيه كننده ها 

خوشــبخنانه هنوز محكم ايســتاده اند و تالش 
مى كنند تا آثار اجتماعى بســازند. اما از زاويه 
خلق اثر، كارگردان و نويســنده مهم تر است و 
اوست كه بايد تهيه كننده را مجاب كند تا براى 
فيلمش هزينــه كند. پــس در نهايت مى توان 
گفت بايد كارگردانانى را تربيت كنيم كه بتوانند 
روى آثار اجتماعى كار كنند و نويســنده هايى 
را داشــته باشــيم كه به نگارش اين سبك آثار 

بپردازند.
بــه گــزارش كائنــات، مغزهــاى كوچــك 
و  نــى  ا د گر ر كا بــه  فيلمــى  ه  د نگ ز ز
نويسندگى هومن سيدى و تهيه كنندگى سعيد 
ســعدى محصول ســال 1396 اســت. نويد 
محمدزاده و فرهاد اصالنــى در نقش دو برادر، 
شخصيت هاى اصلى اين فيلم را برعهده دارند. 
تعــدادى از بازيگران اين فيلــم از بين 15هزار 
ويديوى ارســالى فراخوان بازيگرى و شاگردان 

كالس هاى هومن سيدى انتخاب شده اند.
مغزهاى كوچك زنــگ زده كانديداى يازده 
جايــزه از جشــنواره فيلم فجر و برنــده چهار 
جايزه از جمله سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه 
شد. اين فيلم ســيمرغ بلورين بهترين فيلم از 
نگاه تماشــاگران را هم به دست آورد. اين فيلم 
نگاهى به زندگى گوشــه اى از فقيرترين مردم 
ايران دارد. مردمى كه در ايــن فيلم به تصوير 
كشيده شده اند در پى فقر به بزهكارى خصوصاً 
مقوله توليد و پخــش مواد مخدر روى آورده اند 
يا از خردســالى در اين جامعــه بزهكار بزرگ 
شــده اند. همچنين موضوع نگاه هاى تعصبى به 
مقوله «غيرت» در اين فيلم به چالش كشــيده 

شده است.

اگــر دولــت و وزارت 
ارشــاد بخواهد نظارت 
بیشــتری داشته باشد، 
بایــد شــرایطی ایجاد 
ن  ا ز د که فیلمسا شــو
اجتماعی مورد حمایت 
باشند، مثل زمانی که فیلم های دفاع مقدسی 

ساخته می شد

فرید سجادی  حسینی:

در یک سینمای استاندارد باید تمام 
ژانرهای سینمایی وجود داشته باشند

| حميد هوشنگى، از روزنامه نگاران پيشكسوت بعد از تحمل دوره اى بيمارى، از دنيا رفت. رضا قوى فكر نايب رييس و 
سخنگوى انجمن پيشكسوتان مطبوعات اظهار كرد: حميد هوشنگى از روزنامه نگاران پيشكسوت و از دبيران خبرگزارى پارس پيش 

از انقالب (ايرناى فعلى) بود كه متاسفانه بعد از تحمل دوره اى بيمارى سرطان، ديشب درگذشت. 

شنبه    19 آبان 1397
2 ربیع االول 1440    10 نوامبر 2018    شماره 3312


