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 نظرات جنجال برانگیز 
محمود بهشتی  درباره وضع فرهنگ

 شیوه مدیریت فرهنگی 
مصداق نفوذ فرهنگی است 

شهروند|  سیدمحمد بهشتی مدیری تمام عیار 
دهه شصتی اســت، آرمانگرا و از همه چیز شاکی. 
بهشــتی با فارس گفت وگویی انجام داده و نظرات 
جالب و جنجالی درباره مدیریت فرهنگی در دولت 
کنونی و مشکالتی که سینمای ایران در سال های 
اخیر با آن دست به گریبان است، مطرح کرده است. 
بهشتی به لزوم تغییر در قانون اساسی و این که باید 
پافشاری کنیم، اسالمیت در آثار محقق شود، تأکید 
دارد. درعین  حال معتقد است، ممیزی شیوه رفتاری 
نظارتی و ســلبی است که درشــرایط امروز جواب 
نمی دهد: با اتهام فیلم جشــنواره ای، سیاه نمایی و 
امثال آن، بســیاری از موفقیت هایی که سینمای 
ایران در بخش بین المللی از ابتدای دهه60 تا امروز 

به دست آورده، سرکوب شده اند.
بهشــتی با بیان این کــه از  ســال 1364 صدها 
موفقیت بین المللی ســینمای ایران کسب کرده 
اســت، اما از آن میان تعداد معدودی را که اغراض 
سیاسی داشــتند، علم کردیم و کل فعالیت را زیر 
سوال می بریم، افزود: سال ها بود مردم با سینما قهر 
کرده بودند، امســال که به دیدن فیلم ها در سالن 
سینما رفتند، حمله می کنیم. اگر اشکالی وجود دارد، 
اشکالش را مرتفع کنیم. نه این که کل آن را زیر سوال 
ببریم. پتانسیل درون خودمان را بشناسیم و با اتکا به 

این پتانسیل ها می توانیم مدیریت کنیم.
او در پاسخ به این سوال که »به جز در دوره دولت 
احمدی نژاد که در بخش خصوصی فعال بودید، در 
بقیه دولت ها حضور داشتید. چرا همه جا هستید اما 
هیچ مسئولیتی متوجه شما نیست؟« این طور پاسخ 
داد: برای این که من در هرجایی که بودم، مرا اخراج 
کردند. من از فارابی اخراج شدم. همه جا به محض 
این که یک سروسامانی حوزه مسئولیت من گرفته 
اســت، مرا اخراج کردند و گفتند، دیگر صالحیت 
حضور نداریــد! در دولت آقــای احمدی نژاد من از 
سازمان میراث فرهنگی اخراج شــدم. من به اراده 

خودم نیامدم.
او دربخش دیگری از این گفت وگو انتقادهایی را 
به مدیریت فرهنگی در دولت یازدهم نســبت داد: 
به نظرم مشــکلی که در دولت آقای روحانی وجود 
دارد، بــه دلیل اولویت هایی که بــرای دولت وجود 
داشته، متأسفانه به صورت جدی به عرصه فرهنگ 
نپرداخته است و به همین دلیل درعرصه فرهنگ 
حبس درشرایط دهه60 هســتیم. درصورتی که 
شــرایط کال دگرگون شده اســت. به همین دلیل 
افرادی که مسئولیت ندارند، برای برخی از اقدامات 
فرهنگی )ازجمله کنسرت ها( اظهارنظر و اعمال نظر 
می کنند و دولت ایستادگی نمی کند. در دهه60 هم 
وجود داشت اما دولت ایستادگی می کرد. مسئول 
دولت است. هنوز برای مراجع تصمیم گیر توضیح 
داده نشده که با چه وضعی درحوزه فرهنگ مواجه 
هستیم و چقدر در وضع خطرناکی به سر می بریم. 
این مثال رســانه ملی را نباید دســت کم بگیریم. 
خسارت بسیار مهمی می بینیم. رابطه بین حکومت و 

مردم کمرنگ شده است.
او افزود: شــیوه مدیریتی که اعمــال می کنیم، 
مصداق نفوذ فرهنگی است. ما درها را باز کردیم، برای 
هرکسی که بخواهد درجامعه ما نفوذ فرهنگی داشته 

باشد، جلوی این را باید بگیریم. 
بهشتی در ادامه با طرح این سوال که پیشخوان 
فرهنگی دراختیار کیســت، گفت: همه باید تالش 
کنیم این پیشــخوان دراختیــار ما قــرار بگیرد، 
درشرایطی که دیگر امر و نهی پاسخگو نیست، باید 
به طرق دیگر این کار را بکنیم. همچنان از شــیوه 
امر و نهی استفاده می کنیم و دامنه بسیار کوچکی 
از پیشخوان در دســت ماست. کسی نیاز نیست به 
ارشاد مراجعه کند، تکنولوژی امکان را برای فیلمساز 
فراهم آورده که به راحتی فیلم بســازد. به ظرفیت 
موجود درکشور نگاه مثبت داشته باشیم و بگذاریم 
این حرکت در بدنه ســینمای کشور فعالیت کند. 
خودش جریان ابتذال را مضمحل می کند. ما درطول 
این سال ها تجربه داشتیم که فیلم خوب مخاطب 
خود را خواهد داشت. ما با دست کاری های مصنوعی 
یک جــوری عمل می کنیم. افــرادی که می توانند 
جدی درحوزه سینما فعالیت کنند، درحاشیه قرار 
می گیرند. افرادی دیگر در هر دولتی با هر رویکردی 
کار خودشان را انجام می دهند. مکانیزم مهارکردن 

فیلم مبتذل یک مکانیزم دیگر است.

اتحاد دوباره اعضای »پینک فلوید« 
علیه رژیم صهیونیستی

خبرآنالین| آخرین باری که گروه موســیقی 
»پینک فلوید« گرد هم آمدند، به 11 ســال پیش و 
برگزاری کنسرتی در لندن بازمی گردد. اکنون پس 
از 11 ســال ســه عضو بازمانده این گروه افسانه ای 
اختالفات خود را کنار گذاشــته و برای یک هدف 
دیگر به غیر از موســیقی گرد هــم آمده اند. دیوید 
گیلمور، نیک میســن و راجر واترز این بار گردهم 
آمده اند تا از بانوانی که تحت عنــوان »قایق بانوان 
به غزه« از بارســلونا به قصد شکستن محاصره غزه 
دریانوردی کرده اند، حمایت کنند. این زنان پس از 
ورود به آب های ســاحلی غزه ازسوی گارد ساحلی 
رژیم صهیونیستی متوقف و بازداشت شدند و انتظار 
می رود به  زودی به کشورهای خود بازگردانده شوند. 
حمایت پینک فلویــد از این گروه بــا جلب توجه 
رسانه های جهان در آزادی هرچه سریع تر آنها نقش 

بسیار پررنگی دارد.

حاشیه
اتفاق

انتقاد
چهره

 جان مالکوویچ »لوموند« را
 شکست داد

 عقبگرد تلویزیون 
از نگاه علی نصیریان

چکناواریان براساس یک نمایشنامه 
اپرا می سازد 

مهر|  جان مالکوویچ بازیگر آمریکایی موفق شد 
تا روزنامه لوموند را شکســت دهد و برنده ادعای 

خسارت افترا از این روزنامه شود.
روزنامه لوموند پیشتر اعالم کرده بود، این بازیگر 
یک حساب بانکی مخفی در سوییس دارد تا فرار 
مالیاتی انجام دهد.یک دادگاه فرانسه به لوموند و 
دو تن از گزارشگرانش دســتور داد تا 14هزار یورو 
)1۵ هزارو600 دالر( به عنوان خســارت به ستاره 

فیلم »روابط خطرناک« پرداخت کنند.
ماجرا از آنجا شــروع شــد که در فوریه ۲01۵ 
روزنامه لوموند مقاله ای درباره امکان فرار از پرداخت 
مالیات توســط این بازیگر را مطرح و اعالم کرد، او 
در بانک خصوصی سوییسی حسابی مخفی دارد 
و از ســال ۲00۵ تا ۲00۷ از طریق این حساب از 
پرداخت مالیات فرار کرده اســت. درحالی  که نام 
مالکوویچ در فهرستی متشکل از نام سلبریتی های 
دیگر قرار داشت، او تنها کسی بود که علیه لوموند 
شــکایت کرد و حــاال به عنوان برنده شــکایت و 

دریافت کننده خسارت معرفی شده است.

ایلنا|  نصیریان معتقد اســت که ســاخت 
سریال و فیلم فقط کار دولت نیست بلکه دولت 
باید بیشتر در بسترسازی حمایت و دخالت کند.

بازیگر سریال »هزاردســتان« با اشاره به این که 
اثر هنری باید تنوع داشــته باشد و از بخش های 
مختلف تولید شود، گفت: ساخت سریال و فیلم 
فقط کار دولت نیست بلکه دولت باید بیشتر در 
بسترســازی حمایت و دخالت کند.بازیگر فیلم 
ســینمایی »کفش های میرزا نوروز« با مقایسه 
سریال سازی شبکه نمایش خانگی با تلویزیون، 
توضیح داد: شبکه نمایش خانگی فرصت بیشتری 
برای انتخاب بــه هنرمندان می دهــد و درواقع 
فیلمنامه های به روزتری در این فضا نوشته و کار 
می شود اما در تلویزیون متأسفانه شاهد عقبگرد 
فیلمنامه هستیم. چرا باید دوباره بعضی کارهایی 
که قبال ساخته و دیده شــده، در تلویزیون تکرار 
شود؟ ساخت ســوژه های بی ربط و تکراری چه 
تأثیری دارد و چرا این همه پول و انرژی برای این 

کار ها گذاشته می شود؟

ایلنا|  لوریس چکناواریان پس ازتماشای نمایش 
»قدم زدن با اسب«، به تحسین آن پرداخت و گفت: 
قصد دارد که براساس این نمایش عاشقانه یک اپرا 

بنویسد.
نمایش »قدم زدن با اســب« به نویســندگی و 
کارگردانی مسعود شامحمدی در یکی از اجراهای 
خود میزبان لوریــس چکناواریان هنرمند عرصه 
موسیقی ایران بود و نمایش به این هنرمند تقدیم 
شدند. این آهنگساز و رهبر ارکستر پس از تماشای 
نمایش »قدم زدن با اسب« که این روز ها در تئا تر 
»ارغنون« روی صحنه مــی رود،  گفت:  »قدم زدن 
با اسب« نمایشی ظریف و عاشقانه است و امشب 
بعد از دیدن این نمایش به ذهنم رسید که براساس 
آن یک اپرا اجرا کنم. این هنرمند بعد از تماشــای 
نمایش »قدم زدن با اسب« پیشنهاد نوشتن اپرایی 
براســاس این نمایشــنامه را مطرح کرد و گفت:  
نمی توانم زمان خاصی را برای نوشتن این اپرا تعیین 
کنم اما به محض رسیدن نسخه اصلی نمایشنامه 

نوشتن اپرا براساس آن را آغاز خواهم کرد. 

ایســنا| مجموعه ای از نامه هــای پرویز 
دوایــی با عنــوان »روزی تــو خواهی آمد« 
به همراه چــاپ چهارم کتــاب »ذن در هنر 
نویسندگی« نوشــته ری بردبری با ترجمه 
این مترجم منتشــر شده اســت. این کتاب 
شامل نوشته های دوایی- نویسنده و منتقد 
پیشکسوت سینما- از پراگ است که پیشتر 
درمجله »جهان کتاب« منتشــر شده و حاال 
همگی آنها دریک مجموعه به چاپ رســیده 
اســت. »روزی تو خواهی آمــد؛ نامه هایی از 
پراگ« در 164 صفحه با شــمارگان 1100 
نســخه و قیمت 1۲000تومان در انتشارات 
جهان کتاب به چاپ رســیده اســت. دیگر 
کتاب منتشرشــده از پرویز دوایــی در این 
انتشــارات، چاپ چهارم ترجمه  کتاب »ذن 
در هنر نویسندگی« نوشته ری بردبری است. 
این کتاب که نوشــته هایی درباره خالقیت 
و هنر نویســندگی اســت، از زبان بردبری با 

قیمت ۸هزارتومان منتشر شده است.

 دو کتاب از پرویز دوایی 
منتشر شد

حمید فرخ نژاد، بازیگر ســینما روز گذشته 
در بیمارستانی در تهران بستری شد. فرخ نژاد 
اعالم کرده حالش خوب اســت و در چند روز 
آینده قرار است با تشخیص پزشک برای خارج 
کردن سنگ کیســه صفرا مورد عمل جراحی 

قرار گیرد. 

ســعید آقاخانی در نخستین همکاری خود 
با بهروز شــعیبی قرار است در فیلم سینمایی 

»دارکوب« به ایفای نقش بپردازد. 

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، نوای »اشعار 
عاشورایی« با صدای گویندگان آشنا و مطرح 
رادیــو در معاونت صدای جمهوری اســالمی 
ایران تهیه و تولید می شــود. این برنامه ها در 
قالب کلیپ های ۵دقیقه ای تولید می شــود و 
گزیده اشعار عاشــورایی شاعران معاصر است 
که هربار بــا دکلمه یکی از گوینــدگان رادیو 
اجرا می شود. بهروز رضوی، فاطمه آل عباس، 
سعید پورمحمودی، حســین موالیی، سعید 
اســالم زاده، نرگس اصفهانی و ســعید بارانی 

گویندگانی هستند که اشعار را می خوانند. 

انتشــارات نگاه، همزمان با فرارسیدن روز 
جهانی کودک، تعدادی از نسخ ترجمه احمد 
شاملو از رمان »شازده کوچولو« نوشته آنتوان 
سنت اگزوپری را به کودکان اهدا می کند. این 
ناشــر با وجود این که در حوزه ادبیات کودک 
فعالیت ندارد، اما ترجمه شــاملو از این کتاب 
را سال ها پیش منتشر کرده که در نوبت های 
مختلف تجدید چاپ شــده است. به مناسبت 
فرارســیدن روز جهانی کودک این ناشر ۲00 
جلد از این کتاب را به تعدادی از کودکان ایرانی 

اهدا می کند. 

یکی از تیزرهای طراحی شده برای انیمیشن 
ســینمایی »ناســور« به کارگردانی کیانوش 
دالوند و تهیه کنندگی مشترک محمدحسین 
قاسمی و داریوش دالوند با بهره بردن از قطعه 
»ظهر عطش« با صدای محســن چاوشــی 

رونمایی شد. 

حجت االسالم حسین فتحی، مدیر موسسه 
هنر و ادبیات »هــالل« از تولید و ضبط چند 
قطعه موسیقایی ویژه ایام سوگواری حضرت 
سیدالشــهدا با همراهی آریــا عظیمی نژاد و 

سیدمحمد سادات اخوی خبر داد. 

تصویربرداری سریال »نفس« به کارگردانی 
جلیــل ســامان و تهیه کنندگی مشــترک 
ســیداحمد کاشــانچی و محمود رضایی 16 
مهرماه در کوچه فریدونشــهر واقع در خیابان 
ایرانشــهر انجام شــد. بازیگران این ســریال 
عبارتند از مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا 
کمالی، بهناز جعفری، هدایت  هاشمی، خسرو 
شــهراز، رامین راســتاد، قربان نجفی،  هادی 
عامل هاشمی، شهاب شــادابی، احسان امانی، 

آتوسا راستی، ساناز سعیدی. 

شورای صدور پروانه ســاخت با ساخت سه 
فیلمنامه در جلسه شنبه 10 مهرماه موافقت 
کرد. بر همین اســاس، فیلمنامه های »بی تو« 
بــه تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی 
داودموثقــی در ژانــر ملــودرام خانوادگی و 
»همراه« به تهیه کنندگی محمدرضا محمدی 
و کارگردانی مرتضی هرندی و نویسندگی رویا 
غفاری در ژانر درام اجتماعی موافقت ساخت 
گرفتند. همچنین فیلمنامه »بیست ویک روز 
بعد« به تهیه کنندگی حوزه هنری، کارگردانی 
ســیدمحمدرضا خردمندان و نویســندگی 
مشترک احســان ثقفی و ســیدمحمدرضا 
خردمندان در ژانر کــودک و نوجوان موافقت 

شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرد. 

در آییــن پایانــی هفدهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم »باهم« روسیه که جمعه شب 
16 مهرماه، در شــهر مســکو برگزار شــد، 
امیرحسین شــریفی و ســارا صوفیانی زوج 
ســینماگر ایرانی موفق به دریافت 3 جایزه از 

این رویداد سینمایی شدند. 

اخبار كوتاه
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شهروند|  3ماه از مرگ کارگردان شــهیر ایرانی می گذرد. عباس 
کیارســتمی یکی از مهم ترین کارگردان های قرن حاضر 14 تیرماه  
سال جاری بعد از یک دوره تحمل بیماری در پاریس از دنیا رفت. با این 

وجود، نام آقای کیارستمی هنوز هم درصدر خبرها جای دارد. 
همین هفته پیش بود که بعد ازشکایت خانواده کیارستمی از پزشک 
معالج این کارگردان در ایران، آقای دکتر به 3ماه محرومیت از طبابت 
محکوم شد. بعد از اعالم حکم بسیاری از سینماگران و رسانه ها به 
صدور چنین حکمی اعتراض کردند و خانه سینمای ایران هم طی 
بیانیه ای از مردم و دوستداران کیارستمی خواست پنجشنبه هفته 
گذشته سر مزار این هنرمند حضور پیدا کنند. بعد از آن هم نوبت به 
جشنواره سینمایی بوسان رسید که جایزه ویژه خودش را به احمد 
کیارستمی اهدا کند. این جایزه درواقع به نمایندگی از کارگردان 
از دست رفته به پسرش اهدا شــد. در ادامه خبر رسید صیف اهلل 
صمدیان که سابقه همکاری طوالنی مدت و البته رفاقت نزدیک با 
کیارستمی را داشته، قصد دارد یک مستند درباره حضور ۲۰ساله 
عباس کیارستمی کارگردان فقید ایرانی درجشنواره فیلم کن بسازد. 

صمدیان درجشنواره بوسان درباره فیلم جدیدی که با محوریت عباس 
کیارستمی می سازد، گفت: فیلم بعدی درباره ۲۰ سال زندگی عباس 

درجشنواره فیلم کن است. 
درکنار همه این خبرها که ناشی از تأثیرگذاری و اهمیت کیارستمی 
به عنوان یک هنرمند تمام عیار است، مرتضی صفاریان تعزیه خوان 
قدیمی ایرانی اعالم کرده: عباس کیارســتمی دوست داشت برنامه 
متفاوت خود را در تعزیه اجرا کند، امــا حیف که عمرش کفاف نداد. 
صفاریان از مهم ترین موافق خوان های تعزیه در ایران است که چند 
 سال قبل در پروژه ای که عباس کیارستمی با محوریت تعزیه در ایتالیا 

به صحنه برد، شرکت داشت. 
ماجرای این تعزیه هم از این قرار بود که زنده یاد کیارســتمی بیش 
از 1۰ سال قبل چند مجلس تعزیه را درچند مکان مختلف در خوانسار 
فیلمبرداری می کند و بعد آن را به شکل ویدیوآرت به مدت حدود ۲۰ 
شب در شــهر رم ایتالیا اجرا می کند. کیارستمی بزرگ جهان خاکی 
را ترک کرده اما دامنه فعالیت و اثرگذاری اش تا به آنجا هســت که 

هنرمندان ایران و جهان همچنان از او سخن می گویند. 

بعد از 3 ماه از درگذشت کارگردان شهیر ایرانی هنوز صحبت از او بسیار است 

کیارستمی همچنان در صدر

محبوبه قوام| چنــد روز پیــش تصویری 
درفضای مجازی منتشــر شــد که واکنش های 
زیادی به همراه داشــت. مهــران رجبی ملبس 
به لباس روحانیت ایســتاده و همــراه دختری 
فرنگی، عکس ســلفی می گیرد! این طرف جواد 
عزتی هم درعکس به همــراه یک روحانی دیگر 
حضور دارد. باالی تصویر هم نام بازیگران نوشته 
شــده بود و خبر از پوســتری تبلیغاتی می داد، 
برای فیلــم »پارادیــس« بــه کارگردانی علی 
عطشــانی. هرچند روز گذشــته کارگردان این 
فیلم تأکید کرد، پوســتر منتشرشده درفضای 
مجازی، پوستر اصلی نیســت و این طرح اولیه 
مورد تأیید قرار نگرفته اســت. بــا این حال باید 
پرسید چه کسی این پوستر را درفضای مجازی 
پخش کرده، چون به نظر می رســد نوعی ترفند 
تبلیغاتی باشد. شــبیه به این ترفند را امسال در 
فیلم های ســینمایی دیگری هم داشتیم. گاهی 
این ترفندها به شکل مســتقیم اعمال شده اند و 
گاهی نیز غیرمســتقیم طراحی شــده اند. البته 
نمی توان صحت و ســقم دســت های پنهان در 
این رفتارهای تبلیغاتی را با قطعیت و سند تأیید 
کرد اما قاعدتا تکذیب کــردن آنها هم همراه با 
ســاده لوحی خواهد بود. به عنوان مثال می شود 
به ماجرای فیلم »النتوری« اشــاره کرد. پوستر 
 این فیلــم در روزهای آغازین اکــران با عالمت

»16-« منتشر شــد که واکنش های فراوانی به 
دنبال داشــت. منتقدان گفتنــد، اصوال چیزی 
به عنــوان رده بندی ســنی در ســینمای ایران 
جایگاهی نــدارد و برنامه ریزی بــرای آن انجام 
نشــده که حــاال دســت اندرکاران »النتوری« 
ناگهان یــاد آن افتاده اند. درواقــع درج عبارت 
»16-« را ازســوی عوامل این فیلم ســنیمایی،  
ترفندی تبلیغاتی می دانســتند. ازســوی دیگر 
گاهی نیــز ماجراهایی برای برخــی فیلم های 
دیگر پیــش آمد که ناخواســته بــار تبلیغاتی 
داشت. ازجمله این فیلم ها می توان به »ایستاده 
درغبار« به کارگردانی محمدحســین مهدویان 
اشاره کرد. دقیقا به فاصله چند روز قبل از اکران 
فیلم خبرهایی مبنی بر احتمال زنده بودن حاج 
احمد متوســلیان )که فیلم براســاس زندگی او 
ساخته شــده( رســید. همین خبر که عده ای 
احتمال آن را رد کردند و بعدهــا هم درباره آن 
صحبت چندانی نشــد، نگاه هــا را منعطف کرد 

به فیلم »ایســتاده درغبار« که حاال قرار اســت 
اکران شــود. البته همان طور که گفته شد، این 
نوعی رفتارهای تبلیغاتی همیشه نشان از دست 
داشــتن عوامل فیلم در این روند نــدارد اما در 
هرحال جای بررسی دارد. گاهی نیز جریان هایی 
همراه می شــوند که ناخواســته موج تبلیغات 
بــه راه می اندازند. درواقــع جریان های مخالف 
بدون این که بخواهند )یا به شــکل هدایت شده 
که اثبــات آن میســر نیســت(، تبلیغاتی برای 
یک فیلم ســینمایی به راه می اندازند که حد و 
اندازه ندارد. نمونه آن هم فیلم »فروشــنده« به 
کارگردانی اصغر فرهادی. تعبیر »بی غیرتی« را 
هر که بــه کار گرفت و هر کــه آن را در دهان ها 
انداخت، خواسته یا ناخواسته این فیلم را تبلیغ 
کرد. حاال امــا درباره فیلــم »پارادایس« ماجرا 
کمی روشن تر است. هرچند کارگردان این فیلم، 
علی عطشــانی با خبرگزاری مهر صحبت کرده 
و گفته: »متأسفانه در روزهای گذشته پوستری 
درفضای مجازی منتشر شــده که آن را پوستر 
اصلی فیلم ســینمایی »پارادایس« خوانده اند، 

این درحالی اســت که این عکس متعلق به یکی 
از طرح هایی اســت که توســط یکی از دوستان 

آماده شده بود و تنها درحد یک طرح بود.« 
او در ادامــه توضیــح داده: »ایــن پوســتر 
منتشرشــده نه مــورد تأییــد من و نــه مورد 
تأیید طراح پوســتر اســت.« کارگــردان فیلم 
»دموکراســی تو روز روشــن« تأکیــد کرده: 
»پارادایس تولید مشــترک ایران و آلمان است 
و این فیلم نزدیک به ۲ ســال اســت که ساخته 
شــده و من برای دریافت پروانه نمایش درحال 
تعامل با سازمان ســینمایی و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی هســتم، به همین دلیل اجازه 
ندادم تــا طرف آلمانی فیلم را در این کشــور به 
نمایش گذارد.« او همچنین خاطرنشــان کرد: 
»درحــال حاضر طرف آلمانی نســخه ای از این 
فیلم را برای حضور درچند جشنواره بین المللی 
ارسال کرده اســت. درهمین راستا، تهیه کننده 
آلمانی برای تهیه بروشــور فیلم بــرای حضور 
درجشنواره به اطالعات و تعدادی از عکس های 
فیلم نیاز داشت که متأسفانه یکی از دوستان ما 

طی یک اشتباه ســهوی فایل طرح های پوستر 
را ارســال می کند و پخش کننــده خارجی نیز 
بدون اطالع از این اشــتباه، این فایــل را روی 
سایت می گذارد.« کارگردان فیلم »نقش نگار« 
درپایــان آورده: »تــا زمانی کــه پروانه نمایش 
»پارادایس« صادر نشود، هیچ گونه تبلیغی انجام 
نخواهد شد و عوامل فیلم هم به خوبی می دانند 
که تا زمان دریافت پروانه نمایش نباید هیچ گونه 
تبلیغی انجام دهنــد.« او تأکید کرد: »به تازگی 
اصالحاتی ازسوی سازمان سینمایی اعالم شده 
که ما تمام اصالحیه ها را اجرا و نسخه جدید را به 

سازمان سینمایی تقدیم کردیم.«
درپایان باید گفت، هرچنــد توضیحات علی 
عطشــانی موجه و منطقی به نظر می رســد اما 
با ترفندهــای تبلیغاتی که در ســینمای ایران، 
نشــانه های آن را می بینیم، باید انتظار داشــته 
باشیم کارگردانان و دست اندرکاران فیلم هر روز 
راه های دیگری را بــرای تبلیغات بیابند. درواقع 
روزهای آینده ســینمای ایران آبستن حرکات 

محیرالعقول دیگری هم خواهد بود!

توضیحات کارگردان فیلم »پارادایس« درباره پوستر مهران رجبی که در لباس روحانیت درحال سلفی گرفتن با دختری اروپایی است...

ژانگولرهای تبلیغاتی سینمایی ها


