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نظر
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر:

انتخاب شخصیت منفی داستان
از شهروندان شهرهای مذهبی
ممنوعیتی ندارد

رئیس هیأت نظارت بر ضوابط نشــر ،ادعای برخی
داستاننویسان را که بررسهای کتاب اجازه استفاده
از کاراکت ِر شهروندان شــهرهای مذهبی را بهعنوان
«شــخصیت منفی داســتان» نمیدهند ،رد کرد.
حجتاالسالم والمســلمین محمدعلی مهدویراد،
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر در گفتوگو
با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این ادعای برخی
داستاننویســان کــه بررسهای کتــاب در وزارت
ارشاد اجازه اســتفاده از کاراکت ِر شهروندان شهرهای
مذهبی کشور را بهعنوان شخصیت منفی در داستان
نمیدهند ،صحــت دارد؟ ،گفت :خیر ،چنین چیزی
صحت ندارد و ما هیچ ماده قانونی و حتی تبصرهای هم
درضوابطنشر،ناظربراینمسألهنداریم.
رئیسهیأتنظارتبراجرایضوابطنشرهمچنین
اضافه کرد :بنده شــخصاً تا به حال به چنین مواردی
هم برخورد نکردهام؛ اساساً از نظر ما هیچ فرقی ندارد
که شخصیتهای داســتانی؛ چه مثبت ،چه منفی،
شهروندکجاباشند.
مهدویرادهمچنینازبازنگریدرآییننامهضوابط
نشر کتاب خبر داد و گفت :اصل ضوابط نشر که یک
قانون است و شــورایعالی انقالب فرهنگی آن را به
تصویب رسانده ،تغییر نخواهد کرد اما ما درحال تغییر
آییننامهضوابطنشرهستیم.
او هدف از این تغییرات را عینیتر ،دقیقتر ،شفافتر
و بهروزتر شدن آییننامه یادشده عنوان کرد و افزود:
ما فکر میکنیم آییننامه فعلی ،مقداری کلیگویی
دارد و گاهی خیلی کِش داشــت؛ بهعنوان مثال قید
«مخالفت با مبانی دین» عبارتی بســیار کلی است
و ضرورت داشــت این «مبانی دین» و از طرف دیگر
مصادیق دقیق «مخالفت با مبانی دین» بهطور دقیق
درآییننامه،مشخصواعالمشوند.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر گفت :ما
حدود ۷۰درصد آییننامه فعلی ضوابط نشر را بهطور
دقیق و کارشناسی ،مورد بازنگری قرار دادهایم و مابقی
موارد هم مورد بررسی مجدد قرار میگیرند .بدیهی
اســت هر زمان که آییننامه جدید نهایی شــود ،در
رسانههااعالمخواهدشد.
مهدویراد در توضیح بیشتر این مسأله ،به تغییرات
ضوابط نشــر در حدود  ۴دهه گذشته پس از پیروزی
انقالباسالمیاشارهکردوگفت:ضوابطنشرکتابدر
جمهوری اسالمی ایران ،نخستین بار در اوایل انقالب
تصویب شــد که اگرچه مواد قانونی آن کم بود ،ولی
به نظر من بسیار خوب و دقیق تدوین شده بود .پس
از آن یک بار دیگر در یکــی از دولتهای نهم یا دهم،
این ضوابط مورد بازنگری قرار گرفت و مواد قانونی آن،
کمی بیشتر شد .درحال حاضر هم اصل مواد قانونی
ضوابط نشــر ،همان اســت ،منتهی ما االن درحال
بازنگری آییننامه مربوط به این ضوابط هســتیم که
هدف از آن هم این است که کلیات موجود در ضوابط،
کمیریزتروعینیترشود.
بهگفتهاو،کلیاتیکهدراینآییننامهدرحالتدقیق
بیشتر اســت ،عمدتاً مربوط به حوزههای اندیشهای،
هنر ،دین و ارزشهای دینی اســت و بــا این هدف
صورت میگیرد که ضوابط کار برای بررسهای کتاب،
مشخصترشود.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشــر ادامه
داد :با توجه به کلی بودن برخی از معیارها در آییننامه
موجود ضوابط نشــر ،گاهی اوقات کتابی توسط یک
بررس بهطور کامل مورد تأیید قرار میگیرد یا انتشار
آنرامشروطبهاصالحپارهایازمطالبکتابمیکند،
اما یک بررس دیگر ایرادات عدیــدهای به آن وارد و یا
اساساً آن را غیرقابل چاپ اعالم میکند .واقعیت این
است که از این نظر ،تقصیری متوجه آنها (بررسها)
نیســت؛ بلکه به خاطر کلی بودن برخی معیارهای
ضوابطنشراست.
مهدویراد در بخش دیگــری از این گفتوگو و در
پاسخ به این سوال که با توجه به چندین مورد اعتراض
از ســوی برخی مولفان و یا ناشران کتابها به پارهای
اصالحات که از طرف بررسهای کتاب به آثارشان وارد
و به آنها اعالم شده و اینکه بالفاصله پس از رسانهای
شدن این اعتراضها ،نظر اداره کتاب برگشته و کتاب
فیالفور مجوز گرفته اســت ،آیا ایــن گمانهزنی که
بررسهای اداره کتاب تحت فشار افکار عمومی ،نظر
خود را پیرامون ممیزی شدن یا نشدن یک اثر تغییر
میدهند ،صحت دارد یا خیر؟ ،گفــت :ما به صورت
مستقیم و غیرمســتقیم ،حدود  ۱۲۰۰بررس کتاب
داریم و طبیعی است که هر کدام از این عزیزان ،ممکن
استنوعیخوانشخاصازیککتابداشتهباشند.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشــر ادامه
داد :بدیهی است در این مرحله ،کتاب مجددا ً در اداره
کتاب و توســط بررسهایی دیگر بررسی میشود و
چنانچه آنها (بررسهای ثانویه) هم بر همان ایرادات
صحه گذاشــتند ،دوباره همان نظر را به ناشر و
اولیه ّ
مولف اثر ابالغ میکنند .حاال فرض را بر این میگیریم
که در این مرحله هم ناشــر و مولــف ،راضی به انجام
اصالحات نشــدند؛ این بار اثر به کمیته تخصصی ۷
نفره هیأت عالی نظارت بر ضوابط نشر ارجاع میشود
که شخصیتهای حقوقی مانند معاون امور فرهنگی
وزارت ارشاد ،مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی
این وزارتخانه و ریاست واحد بازرسی کتاب هم در آن
حضور دارند .کتاب در این مرحله توسط این کمیته
بررسی میشود و چنانچه کمیته نیز ،همان ایرادات و
اشکاالت واردشده قبلی را وارد دانستند ،نظر نهایی را
بهناشر یامولف،اعالموابالغمیکنند.
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چرا «تنگه ابوقریب» و «سرو زیر آب» فیلمهای مهمیاند؟

دو روایت سینمایی از فراموش شدهترینهای جنگ

محمد صادق شایسته| با پایان سکانس نهایی
پرده سینما تاریک میشود و سپس متنی روی پرده
ســینما نقش میبندد ،تماشــاگران با خواندن متن
حیرتزدهمیمانند،لحظهایبعددههااسم،مخاطبین
را میخکوب میکند ،هر کدام از اسامی در کنار نامشان
نوشته شده «شــهید» و اینجاســت که ناخودآگاه
بغضهای زیادی میشکند و اشــکهای زیادی فرو
میریزد و بعد...تشویقی ایستاده و بیوقفه که صدایش
فضای سالن سینما را پر میکند .طی ده روز برگزاری
جشنواره فیلم فجر این اتفاق مشترک در بسیاری از
سالنهای سینما که «تنگه ابوقریب» آخرین ساخته
بهرام توکلی را پخش کردند ،رخ داد .میتوان مطمئن
بود در هر ســالن ســینمایی که این فیلم پخش شد
کمتر از انگشتان دو دست کسی میدانست پنج روز
ماندهبهتصویبقطعنامه 598سازمانمللاگرنبودند
شیربچههای بیسالح و تشــنه گردان عمار ،ارتش
عراق با گذر از تنگه ابوقریب به سوسنگرد و اندیمشک
میرسید و شاید جنگ سرنوشت دیگری پیدا میکرد.
فیلمبهرامتوکلیجداازتمامویژگیهایسینماییاش
که جای بحث فراوانی دارد برگی از فراموش شدهترین
اتفاقات جنگ را جلوی چشم مخاطب گذاشت .اما نه
در قالب فیلمی شاعرانه یا شعاری بلکه عمیقا عریان
و خشن ،درست مثل خود جنگ ،با بیرحمی کامل،
آنقدر بیرحم که پس از پایان فیلم ته ذهن خیلیها
شایدایندیالوگشخصیتخلیل(حمیدرضاآذرنگ)
مدام تکرار میشد« :کاش آدم بعضی چیزها را یادش
نمیماند!» اگر فیلــم توکلی تنها و تنهــا فایدهاش

یادآوری شهدای گردان عمار و بیرون کشیدنشان از
زیر خروارها خاک از جنس فراموشی تاریخ باشد باید
به تمام عواملش دست مریزاد گفت چراکه مسئوالن
و مردم این کشور این روزها به شدت نیاز دارند بدانند
برای حفظ هر وجــب از خاک ایران چقــدر تراژدی
وصف ناشدنی اتفاق افتاده است ،اما «تنگه ابوقریب»
جدا از موضوع بکری کــه دارد اصلیترین ویژگیاش
این است که سینماســت آن هم به معنی واقعیاش.
دیدن این فیلم با آن سکانسهای جنگی حیرتآور و
تکان دهندهاش که بدونشــک بــه لحاظ تکنیکی
چند پله کیفیت سینمای جنگ در ایران را ارتقا داده،
تجربهای اســت که در مخلوط شدن با مستند بودن
داستانشتاثیریشگرفبرمخاطبمیگذاردوقدرت
واقعی سینماســت! قدرتی که سالهاست در حوزه
فیلمهایدفاعمقدسبهفراموشیسپردهشدهاست.
اما داستان جنگ در «ســرو زیر آب» غم و رنجی
متفاوت دارد .داســتان شــهدای گمنام و بیپالک،
روایتی شــاعرانه و البته واقعگرایانه از خانوادههای
چشــم به راه ،از آخرین آرزوی آنهــا که بدرقه پیکر
فرزندشان است .در فیلم تازه محمدعلی باشه آهنگر
خبری از تیــر و تانک و انفجار نیســت .اینجا فقط
احساس است و ترس .استیصال خانوادههایی که در
زمان جنگ زمین و زمان را یکی میکردند تا بدانند
سرنوشت فرزندشان چه شــد ،ترس از غریب ماندن
فرزندشــان روی خاک یا زیر آب ،ترس از بیخبری،
ترس از نبودن سنگ قبری که بدانند جوان رعنایشان
زیر آن آرمیده و میتوانند بغضهایشان را سر مزارش

بشکنند .اینجا دیگر مرزی میان مسلمان و زرتشتی
نیســت ،حتی بین لر و کرد و یزدی .اینجا یک چیز
مهم اســت :بازگردانــدن فرزند به خانــهاش .فیلم
باشــه آهنگر ترجمانی درســت از درد انتظار است،
دردی که نه پیر میشناســد نه جوان ،نه پدر و مادر،
نه همســر و فرزند .دردی که نه آیین دارد و این درد
مشترک ،بخشی از هویت بســیاری از خانوادههایی
است که عزیزشان را در جنگ هشــت ساله ایران و
عراق از دست دادند« .سرو زیر آب» شاعرانهای است
که با اتکا به هنر کارگردانی باشه آهنگر و توانایی ثابت
شدهاش در روایت داستانی سینمایی ،شخصیتهای
اصلیاش را در مرز احساس و عقل حرکت میدهد.
نسلی که شاید ندانند آنها که در «معراج شهدا» بودند
و آنها که سرکلهشان به آنجا میخورده چه دیدند و
چه کردند .آنهایی که مسئولیتشان در آن دوران
کم از فرماندههای جنگ نداشت .آنها که تالشهای
بیوقفه و صبوریشــان کم از مجاهدت و شهادت
نداشت .باور ندارید؟ کافی است به چشمهای مادری
که هر بار با عکس فرزندش کنــار رژه پیکرهای تازه
پیدا شده شهدا راه میرود دقت کنید .به رنج و بغض
انتظاری که هنوز هم ذرهای از آن کم نشده است .در
جنگ همه از قهرمانان میگوید و تعداد دلیرمردان
شهیدرامیشمارنداماشایدهرازچندگاهیبدنباشد
نگاهی کرد به پشت صحنه جنگی که شهدایش فارغ
از دین و مذهب و جناح دوشــادوش هم جنگیدند و
خانوادههایی که فارغ از دیــن و مذهب و جناح داغ
عزیزشانرادیدند.

«تنگه ابوقریب» و «ســرو زیر آب» دو طرف کامال
متفاوت از ماجرای دفاع مقــدس را روایت میکنند:
بطن جنگ و پشت صحنه آن .نکته مشترک و اهمیت
باالی این دو فیلم هم دست گذاشتن روی موضوعات
و مســائل مغفول مانده در هر دو سمت است .شاید
بپرسید مگر نبودهاند فیلمهایی که در طول دو دهه
گذشته به هر دو ســمت پرداختهاند؟ جواب مثبت
است! شــاید حتی این ســوال پیش بیاید که این دو
فیلم بهترین نمونههای خود در تاریخ سینمای دفاع
مقدساند؟ که جواب منفی است .ویژگی اصلی این دو
فیلمجداازدستگذاشتنرویموضوعاتبکروکمتر
مورد توجه قرار گرفته ،همانطور که اشاره شد توجه
به ظرفیتهای سینما و دستور زبان این مدیوم است.
سالهاستبودجههایکالنومیلیاردیبرایساخت
فیلمدرحوزهدفاعمقدسدراختیارکسانیقرارگرفته
که نهتنها دســت روی موضوعات دراماتیک و خاص
جنگ نگذاشــتهاند بلکه حتی در روایت داستانشان
با قابلیت جذب مخاطب باال یا ســاختار درجه یک
تکنیکیعاجروناتوانبودهاند.نتیجهاش؟انبوهیفیلم
شعاریوبیکیفیتکهنهتنهاذرهایتأثیردرمخاطب
نگذاشتهاند و آگاهیاش را افزایش ندادهاند بلکه حتی
کسی نام آنها را نیز به خاطر نمیآورد .بهرام توکلی و
محمدعلی باشه آهنگر که برخاسته از دو تفکر کامال
متفاوت در سینما هستند با فیلمهایشان نشان دادند
تنها زمانی میشود از گنج بیکران دفاعمقدس برای
ساختاثری تاثیرگذارو ماندگاراستفادهکردکهاولاز
همهسینمارابلدبود.

اعتراضات و گالیهها بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر ،آغاز شده است

شکایت رضویان ،گالیه فیلشاه و اعتراض زنانی با گوشوارههای باروتی
حمیدرضا عظیمی| داســتان جشــنواره فیلم
فجر با برگــزاری اختتامیه ،تمام نشــده و البته در
دورههای پیش هم چنین بوده اســت .رسم بر این
بوده که وقتی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر
برگزار میشود و عمال این رخداد با شناختن برندگان
سیمرغ و دیپلمهای افتخار تمام میشود ،تازه برخی
از معترضان ،گیوهها را ور میکشــند و اعتراضات به
داوری و سایر جنبههای جشنواره را آغاز میکنند.
این وســط تقریبا همه چیز مطرح میشــود و هم
اجرای جشنواره از جنبههای مختلف مورد توجه یا
گالیه قرار میگیرد ،هم موضوعات مربوط به قضاوت
هیأت داوران که شاید پر بحثترین بخش باشد.
شکایتازجشنواره
داستان حاشیههای جشنواره سیوششم هم بعد
از اتمام ،با پیامی از ســیدمحمود رضوی که یکی از
جدیدترین موضوعات را مطرح کرده بود ،بیشــتر
مــورد توجه قرار گرفــت .خبرگزاریهــا پیامی از
تهیهکننده رضوی را منتشــر کرده بودند که در آن
گفته بــود با توجه به نظر یک تیــم حقوقی ،امکان
شکایت از دبیرخانه جشنواره فیلم فجر وجود دارد.
در رسانهها اینطور منعکس شده بود که رضوی این
را هم گفته بود که میخواهد در این شکایت همراه
تیم حقوقی باشــد اما تماس با خود او این موضوع را
منتفی کرد .ســیدمحمد رضوی میگفت :برای ما
جشنواره تمام شده و تیم التاری فقط به فکر اکران
آن هستند.
آن طور که اخبار و اطالعات منتشر شده میگوید
یک تیم حقوقــی که مختصاتش هنوز مشــخص
نشده ،قصد شــکایت از دبیرخانه جشــنواره فیلم
فجــر را دارد .یــک حقوقدان صاحبنام کــه بعد از
تکذیب سیدمحمود رضوی درباره خبر شکایتش از
جشنواره ،دیگر نام بردن از خود را به صالح ندانست
نظرش در باره این شــکایت ،این است که نمیتوان
چنین اقدامی انجام داد .او به «شهروند» گفته بود:
از نظر حقوقی نمیدانم قرار اســت چطور شکایتی
مطرح شــود و عنوان شکایت چیســت؟ اما همین
اطالعاتی که منتشر شــده نه دیوان عدالت اداری،
صالحیت رســیدگی به موضوع را دارد و نه موضوع،
موضوعی است که بتوان به آن رسیدگی کرد .فرض
کنید دادگاه دیوان تشــکیل شــود میخواهند در
جلسه دادگاه چه چیزی را طرح کنند؟ میخواهند
مثال بنشینند و فیلمها را بررسی کنند که کارگردانی
این فیلم از آن فیلم بهتر بوده است؟ یا دکور این فیلم
از فیلمی دیگر مناســبتتر است یا موسیقی و همه
مواردی که در جشــنواره مورد داوری قرار میگیرد
را قرار اســت مورد بررســی قرار دهند؟!! به همین
دلیل شــاید اگر درباره شکایتی که میخواهد طرح
شود ،اطالعات بیشتری را منتشر کنند بتوان از نظر

حقوقی موضوع را دقیقتر بررسی کرد.
گالیه از داوریها
حاشــیه جشــنواره فیلم فجر ،به همینجا ختم
نشد .بعد از جشنواره برخی نسبت به آنچه روی سن
رخ داده بود هم واکنشهایی نشــان دادند .درواقع
حاشیهها از همان سن اختتامیه شــروع شده بود.
چه آنجا که فرشــته طائرپور ،برای راحتتر شدن
حذف از تصاویر صداوســیما چند متری از ســایر
اعضای هیأت داوران جدا ایســتاد و برخی آن را به
ســرماخوردگی نســبت دادند و برخی هم آن را به
اختالفنظر با هیأت داوران ،امــا درنهایت خودش
تأکید کــرد که هیچ اختالفــی در کار نبوده و فقط
کار را برای صداوسیما راحت کرده است و چه آنجا
کــه هومن ســیدی و امیر مقصودی گفتند اســم
جایزههایشان را برای نخستینبار میشنوند و اصال
فکر نمیکردهاند که چنین جایزهای وجود داشــته
باشــد .کالمها ،همه گویای نوعــی گالیهمندی از
داوریها بود.
حاال بعد از جشنواره هم برخی از سینماگران نامه
نوشته و به جشــنواره اعتراض کردهاند .یکی از این
اعتراضات که مرکزش متوجه داوری جشنواره بود،
اعتراض عوامل تولید و کارگردان انیمیشن فیلشاه
اســت .آنها دیروز گالیههای خود را نسبت به آنچه
«توهین» قلمداد کرده بودند را طرح کردند.
هادی محمدیان ،کارگردان انیمیشن «فیلشاه»
این نقد را از یک مقدمه تاریخی شروع کرد .او گفت:
نخستین بار است که در تاریخ جشنواره فیلم فجر،
فیلمی در بخش سودای سیمرغ داوری نمیشود .او
این را هم افزود که ابتدا فکر میکردیم این ســلیقه
هیأت داوران بوده که «فیلشــاه» هیچ ســهمی از

جشــنواره ندارد ولی وقتی متوجه شدیم که اص ً
ال
داوری نشده ،توهین بزرگی برای ما بود.
کارگردان انیمیشن «فیلشاه» بر این موضوع هم
تأکید داشت که فیلم را به خواسته برگزارکنندگان
به جشنواره ارسال کرده است :فضای امیدوارانهای
که در ابتدای جشــنواره برای ما وجود داشــت ،از
آنجایی آمده بود که دبیر جشــنواره اصــرار بر این
داشتند که این انیمیشن به جشنواره بیاید و حتماً
در بخش سودای ســیمرغ حضور داشته باشد و در
اعالم اســامی فیلمهای حاضر در جشنواره نیز این
انیمیشن را از دیگر فیلمها جدا نکردند و گفتند ۲۳
فیلم سینمایی داریم و تأکید داشتند که مانند دیگر
فیلمها در جشــنواره رقابت خواهد کرد اما داوران
در برنامه «هفت» اعــام کردند که این فیلم را اص ً
ال
داوری نکردند .او بر این موضوع هم تأکید داشــت:
دبیر جشنواره بیان کرده بود که از این انیمیشن در
جشنواره تقدیر شود ،اما این کار هم صورت نگرفت .با
این اوصاف فضا کامال شفاف شد.
نامهنگاریباجشنواره
در کنــار تمــام گالیهها ،امــا موضــوع بازهم به
اینجا ختم نشد .در بخش مســتند هم خیلیها از
رخدادهای جشــنواره ،راضــی نبود .دیــروز ،نامه
اعتراضی سازندگان مستند «زنانی با گوشوارههای
باروتی» به دبیر جشنواره فیلم فجر آن هم با رونوشت
به وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی و معاون او (رئیس
سازمانسینمایی)بهقلممرتضیشعبانیتهیهکننده
و رضا فرهمند کارگردان فیلم ،منتشــر شد .در این
نامه اعتراضات عوامل این مستند که گفته میشود
مورد توجه هم قرار گرفته ،منعکس شده است .در این
نامه اعتراضی آمده اســت :مستندسازان این کشور،

سالهاســت به کمبودها و بیمهریهای سازمانی و
ساختاری عادت داشته و دارند ،تنها به این دلیل که در
کشف حقیقت و بازنمایی آن لذتی را تجربه میکنند
که هرگز با سرخوشــی کوتاه جایزهها و جشنوارهها
قابل قیاس نیست ،اما سوءاستفاده از نجابت سینمای
مســتند هرگز قابل تحمل نبــوده و از این روی این
نامه در اعتراض به آنچه در سیوششمین جشنوارۀ
فیلم فجر به دبیری حضرتعالی رخ داد نوشــته شده
اســت .جناب آقای داروغهزاده ،الزم است یادآوری
کنم که تصمیم ورود فیلمهای مستند و رقابت آنها
در بخش سودای سیمرغ بســیاری از مستندسازان
را امیدوار کرد که شــاید زحمات آنان اینگونه دیده
شــود و البد جنابعالی بهعنوان دبیرجشنواره از این
تصمیم و دالیل آن مطلــع بودهاید ،اما آنچه داوران
محترم دربرنامۀ هفت و روی آنتن زندۀ شــبکۀ سوم
سیما بیان کردند یکی از تلخترین لحظات سینمای
مســتند آنجا بود کــه داوران بــه صراحت اعالم
کردند دو فیلم مســتند راه یافته به بخش ســودای
ســیمرغ را اصال داوری نکردهاند! جناب آقای دبیر
آیا سینمای مستند این کشور آنقدر یتیم گردیده
که حتی هیأت داوران ،ورود به داوری آن را نداشته و
تأسفآورتر آنکه در همان برنامه پیشنهاد میدهند
که خوب است از دو فیلم مستند حاضر در جشنواره
تقدیر به عمل آید! آیا این جزیی از سیاست جشنواره
بوده اســت؟ اگر به جای این دو فیلم مستند داوران
دربارۀ دو اثر ســینمایی چنیــن تصمیمی گرفته
بودند ،جنابعالی و هنرمندان اینگونه سکوت اختیار
میکردیــد؟ اگر هیأت داوران بــه صالحدید خود و
بدون در نظر گرفتن آییننامه جشنواره اقدام به این
عمل نموده ،از شما بهعنوان دبیر جشنواره خواهان
بیان شــفاف دلیل این موضوع هســتیم .آقای دبیر
ما بهعنوان عضوی از جامعۀ ســینمای مستند این
سرزمین ،نگاه هیأت داوران به نمایندگان این سینما
را توهینآمیز و برخالف آییننامۀ جشنواره میدانیم
و از جنابعالی میخواهیم که با شفافیت و صراحت این
موضوع را بررســی و نتایج آن را به جامعۀ سینمای
مستنداعالمفرمایید.
جشنواره فیلم فجر تمام شده است اما اعتراضات
همچنان ادامه دارد و هیچ بعید نیســت در روزهای
آینده هم برخی افراد به رخدادهای این جشــنواره،
اعتراض کنند .اینکه جشنواره خوب و بینقص بوده،
هیچکس آن را تأیید نمیکند اما جشنواره قاعدهای
دارد که افراد با حضور در آن ،این قواعد را میپذیرند.
یکی از اهالی ســینما بر این اعتقاد است که سینما و
جشــنواره مربوط به آن منطق ریاضــی ندارد بلکه
منطقش ،منطق هنری است .حاال باید سینماگران با
عبور از این موضوعات به فکر اکران فیلمها باشند که
چقدر مورد اقبال مخاطبان قرار میگیرد.
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سینمای جهان
«ورایتی» نوشت« :گیلرمو
دل تــورو» کارگردانــی
کهسال گذشــته برای
فیلــم «شــکل آب»
تندیــس شــیر طالی
جشــنواره ونیــز را بــه
خانــه بــرد ،هیــأت داوران
هفتادوپنجمین دوره این فســتیوال را هدایت
میکند .او درباره ایــن موضوع گفت :منصوب
شــدن بهعنوان رئیس هیأت داوران جشنواره
ونیز ،افتخار و مســئولیتی بزرگ اســت و من
آن را بــا سپاســگزاری و احتــرام میپذیرم.
ونیز پنجــرهای بــه دنیای ســینما و فرصتی
برای جشن گرفتن قدرت ســینما و ارتباطات
فرهنگی است« .دل تورو» با فیلم «شکل آب»
شــانس زیادی برای دریافت مهمترین جوایز
اســکار دارد و برای دریافت  ۱۳تندیس اسکار
نامزد شده اســت .او در جوایز «گلدن گلوب»
موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی شد.
مهــر بــه نقــل از ورایتی
نوشــت :کمپانی برادران
وارنر درحــال گفتوگو
با پل کینگ کارگردان
دو فیلــم «پدینگتون»
اســت تا برای بازســازی
فیلم «ویلی وانکا» بر مبنای
رمانی از رولــد دال روی صندلــی کارگردانی
بنشــیند .ایــن فیلم که بــا اقتبــاس از رمان
کودکانه «چارلی و کارخانه شکالتســازی»
ساخته شده ،قرار است توســط دیوید هیمن
تهیهکننده «پدینگتون» و «هری پاتر» دوباره
ساخته شود .فیلمنامه این فیلم توسط سیمون
ریچ دوباره نوشته شده است.
مایکل فاســبندر در اکشن
کمدی دیوید ســندبرگ
بــا عنــوان «Kung
 »Furyبــازی میکند.
دیویدهاســلهوف نیز از
بازیگران این فیلم اســت
که بر مبنای فیلــم کوتاهی
به همین نام ســاخته میشود .براساس گزارش
ورایتی ،فیلم کوتــاه «کونگ فیوری» محصول
 ۲۰۱۵با اقبال زیادی روبهرو شــد و در بخش
 ۲هفته کارگردانهای کن بــه نمایش درآمد.
پروژه بلند ایــن فیلم ،ادامهای بــر همان فیلم
کوتاه است و تابســتان فیلمبرداری آن شروع
میشــود .فیلم کوتاه اصلی به نویســندگی و
کارگردانی ســندبرگ درباره فیلمهای اکشن
پلیســی و هنرهای رزمی در دهــه  ۱۹۸۰بود.
سندبرگ خودش نیز در این فیلم بازی میکند.
فاسبندر تاکنون دو بار نامزد اسکار بوده است.

نگاه
طهماسب :عصبانی نیستم
چون کتابم دوباره چاپ خواهد شد

ایرج طهماسب درباره جلوگیری از مجوز تجدید
چاپ کتابش گفت :از این ماجرا عصبانی نیستم،
چون این کتاب دوباره ،دیر یا زود چاپ خواهد شد.
ب ه گزارش مهر ،کتاب «ســه قصه» نوشته ایرج
طهماسب بهمنماه ســال  ۹۵توسط نشر چشمه
منتشر شد که  ۳داستان کوتاه را از این کارگردان
سینما و تلویزیون در برمیگرفت .این کتاب از سال
گذشتهتاامسالچندینمرتبهمنتشرشد.
در سه نوبت چاپ این کتاب۳،هزار و ۵۰۰نسخه
از آن منتشر شــد ،اما برای چاپ چهارم اثر ،اداره
کتاب وزارت ارشاد از ناشر اثر خواست تا مجوز چاپ
کتاب را برای بررسی دوباره آن بیاورد .به این ترتیب
برایعرضهچاپچهارماینکتابچندیناصالحیه
به آن وارد شد که چاپ چهارم منوط به اصالح آنها
اعالم شد .طهماسب نیز بهعنوان مولف اثر ظاهرا
اعمال این اصالحیهها را نپذیرفته و کتاب «ســه
قصه» مدتی اســت برای چاپ چهارمش معطل
ماندهاست.
ایرجطهماسبدراینبارهدرگفتوگوباخبرنگار
مهر ،گفت :بله من هم مطلع شــدم کتابم توقیف
شده ،برای چاپ چهارم توقیف شده! انگار باالخره
یکنفر در وزارت ارشــاد آن را خوانده یا شاید آن
را نخوانده و شــنیده که در فــان صفحه ،فالن
مطلب را نوشتهاند .بعد هم گفته همین مطلب را
حذفکنید!
اوافزود:واقعاباعثتعجبمنشدکهمطلبیباید
سانسورشود.مدتهابودکهخبریازسانسورنبود،
یعنییامجوزچاپمیگرفتیااصالچاپنمیشد.
این کارگــردان در ادامه دربــاره علت ممیزی
کتابش گفت :فکر کنم ممیز کتــاب ،کمی برای
مدیرش خودشیرینی کرده است؛ یعنی من چیزی
فهمیدهام که خود نویسنده نفهمیده که چه نوشته
است! طهماســب در پایان گفت :ب ه هرحال از این
ماجرا زیاد عصبانی نیســتم ،چون ممکن اســت
کارمندها عوض شوند اما وضع چاپ و نشر در حوزه
مطالب عمومی بسیار خوب اســت و میدانم این
کتابچاپخواهدشد؛فردایاکمیدیرتر.

