
گزارش

این نام فیلمی اس��ت که هم اکنون بر پرده سینماهای کشور در 
حال نمایش می باشد تا جامعه مسلمان و نسل های دوم و سوم 
پس از انقاب اس��امی سال 57 را به سوی خود جلب نماید که 
با دیدن پوس��تر آن  که اولین سرقت از فیلم خارجی »دولمایت 
اسم من اس��ت با بازی ادی مورفی« میزان صداقت سازنده آن 
را به مخاطبان نش��ان دهند! فیلم مطرب که برگرفته از زندگی 
یک پس��ر جوان شیفته و عاشق خوانندگی در سال های قبل از 
انقاب اس��امی اس��ت که تاش می کند تا قبل از پیروزی این 
انق��اب نوار آهنگ های خود را به تکثیر برس��اند و توزیع نماید 
اما فرصت پیدا نکرده و بعدازآن گله گذاری می کند که اگر این 
اتفاق به جای ۲۲ بهمن 57 در اس��فند می افتاد او موفق می شد 
ت��ا هنر خود را به جامعه عرضه نمای��د. کارگردان در این کپی 
نمایش داده ش��ده بر پرده سینماهای کشور همه تاش خود را 
به کارب��رده تا به نحوی از انحاء س��کانس های مطرب را مملو از 
پرده دری های اجتماع��ی نموده و خطوط قرمز آن را رد کند تا 
از خواننده سرخورده از انقاب اسامی بخواهد تا تاش خود را 
ب��ا دور زدن ها ادامه دهد. مطرب ک��ه خود را موفق نمی بیند و 
پسرش پول های او را برداشته تا برای ادامه تحصیل و کسب هنر 
به آمریکا برود اما از ترکیه سر درمی آورد و دختر او که راه پدر 
را ادامه داده تا خود را به اس��تیل ارائه هنر برساند و حاال نوبت 
بخش فرهنگی سفارت در ترکیه می رسد تا گروه را برای شرکت 

در یک مراسم رسمی به استانبول دعوت نماید که البته در این 
س��کانس از فیلم مبادالت کامی بین پدر و دختر و فرد سومی 
ردوبدل می شود که نمی توان آن ها را در شأن جمهوری اسامی 
دانست اما این اتفاق می افتد و گروه به ترکیه می رود تا نوازنده 
پس از ورود به فرودگاه خود را به مشروب فروش��ی برس��اند و از 

همان مقام مست و مدهوش می شود تا جایی که کیف و اسناد 
او مورد سرقت قرار گیرد و پدر که عقده حقارت خواننده نشدن 
را همچن��ان در خود دارد فرصت را غنیمت ش��مرده تا در دام 
یک زن ترک که هنرمند صحنه ای اس��ت بیفتد و از او بخواهد 
تا کمک��ش کند و ماجراهای روی پرده همچنان ادامه داش��ته 

باشد. آنچه در این مقطع باید به آن اشاره نمود به نوعی تبلیغات 
منفی اس��ت تا از کس��انی که موفق به دیدن این فیلم نشده اند 
خواس��ته شود تحت هیچ شرایطی سراغ آن نروند زیرا عاوه بر 
از دس��ت دادن پول خود به نوعی سرخوردگی و تأسف و سوأل 
از دیدن این فیلم مواجه خواهند ش��د که چگونه توانسته است 
اجازه اکران بگیرد؟! اگرچه این روزها و بعد از نمایش فیلم های 
مش��ابه که پس از ده سال از انبار توقیف بیرون آمده اند و تحت 
عنوان خانه پدری روی پرده می روند مشاهده از راه رسیده هایی 
بانام غلط انداز مطرب تعجب آور نیست اما اهمیت موضوع زمانی 
به اوج خود می رس��ید که هنوز چند روزی از دو ماه ارزش��مند 
محرم و صفر برای ایرانیان مخلص نگذشته و عرق راهپیمایی در 
جاده عرشیان فی مابین نجف و کربا با حضور میلیون ها عاشق 
مکتب اس��ام ناب محمدی خشک نشده که باید شاهد نمایش 
اینگونه انحرافات اخاقی باشند جهان را با این دوگانه نظری در 
کشوری روبرو سازند که مرحله چهارم رویارویی با غرب و آمریکا 
را پیرامون جفای برجام شروع می کند و می طلبد تا فرهنگ آن 

نیز با اقدامات انقابی مطابقت داشته باشد!
ش��اید وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی که متولی س��ازمان 
س��ینمایی است با نوعی آلزایمر روبروست و نمی تواند خود را با 
اصول انقاب که وابس��ته و پیوسته به مقدسات اسامی جامعه 
و بخصوص الگو بودن برای جهانیان اس��ت هماهنگ نماید و یا 
همانند دیگر مدیران کابینه دولت دوازدهم بریده اند و سینما را 
هم به حال خود رها کرده اند اما آگاه باشند اینگونه بی توجهی ها 
ازنظر مردم دور نمی ماند و منتظر می مانند تا پای صندوق های 
رأی در همین اس��فندماه امس��ال قاطعانه اشتباه و اعتماد خود 
را ب��ه جریانی خاص جبران نماین��د و بازهم روزهای روحانی و 
رؤیایی دهه های شصت و هفتاد را برای جهانیان تداعی نمایند.
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پیکر»مجیداوجی«امروزازمسجدباللتشییعمیشود
پیکر مرحوم مجید اوجی، امروز یک شنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۹ صبح از مسجد 

بال سازمان صدا و سیما تشییع می شود.
 پیکر زنده یاد مجید اوجی تهیه کننده با سابقه تلویزیون امروز یکشنبه ساعت 
۹ صبح از مس��جد بال صدا و سیما به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( 

تش��ییع می ش��ود. مجید اوجی پس از تحمل یک دوره بیم��اری، روز جمعه ۱7 
آبان دار فانی را وداع گفت.وی س��ابقه تهیه کنندگی آثاری، چون »س��فر سبز«، »به 

سوی افتخار«، »باغ سرهنگ«، »همسایه ها«، »توطئه فامیلی«، »دردسر«، »تا رهایی«، 
»نش��انی« را در کارنامه کاری خود داشت و »مرضیه« آخرین همکاری وی با تلویزیون 

بود که در ماه محرم پخش شد.
مرحوم مجید اوجی، همس��ر فلورا س��ام بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما، تلویزیون و 

تئاتر بود.  روابط عمومی معاونت سیما 

اکرانهمزمانسهفیلمکودکبهضررسینمایکودکاست
اکران همزمان س��ه فیلم کودک و نوجوان در س��ینمایی که قحطی گونه کودک 
و نوجوان در آن جدی اس��ت، نش��ان از بی توجهی به برنامه ریزی حوزه اکران و 
نمایش دارد. »مصطفی حسن آبادی« تهیه کننده انیمیشن سینمایی »بنیامین« 
درباره آغاز اکران این فیلم در س��ینماهای کش��ور گفت: اک��ران کردن فیلم در 

سینما و در معرض قضاوت مردم قرار گرفتن، آرزوی هر فیلمسازی است که برای 
مردم اثر خود را تولید کرده است. 

وی افزود: ما »بنیامین« را در ش��هر کاش��ان و اتکا به توانای��ی هنرمندان و متخصصان 
بوم��ی س��اختیم. وی اضافه کرد: ایده نمایش یک فیلم ک��ودک در هر نوبت اکران، ایده 
بسیار خوب و قابل تقدیری بود که باعث تقویت سینمای کودک می شد اما تبدیل آن به 
اکران همزمان س��ه فیلم کودک قطعاً به ضرر هریک از تولیدکنندگان فیلم های کودک 

است.  تسنیم

تعاملشبکهمستندبامستندسازانو»سینماحقیقت«
مدیر ش��بکه مستند اعام کرد: با سیاس��تگذاری های جدیدی که صورت گرفته، 
روند همکاری با مستندسازان در زمینه  پخش آثارشان از شبکه مستند گسترش 
پیدا می کند. وی همچنین نسبت به تعامل بیشتر با جشنواره سینماحقیقت ابراز 
امیدواری کرد. سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و از اعضای شورای سیاست گذاری 

این دوره  جشنواره، درباره  ارتباط میان تلویزیون و پخش فیلم های مستند و همچنین 
برنامه های مش��خصی که شبکه مس��تند برای ارتقاء پخش آثار مستند دارد، گفت: از 

س��ال های گذشته، بین جشنواره س��ینماحقیقت و تلویزیون علی الخصوص شبکه مستند 
ارتباط گس��ترده ای وجود داشته و ما هر س��ال در ایام برگزاری جشنواره ویژه برنامه ای را 
داریم که به طور روزانه از شبکه مستند پخش می شود و به بررسی رویدادها و اتفاقات هر 
روزه جشنواره می پردازد. در کنار آن با مستندسازان، مدیران جشنواره و مخاطبان درباره 

سینماحقیقت و تاثیرات آن صحبت می شود.  ستاد خبری سینماحقیقت

گردانندگان سینمای کشور هم 
وظیفه دارند

مس��تکبران عالم هنر، س��ینما، فیلم، ش��عر، نوشتن، 
مغز و اس��تدالل و فلسفه را در راه منافع استکباری و 
چپاولگری خودشان استخدام کرده اند؛ همین چیزی 
که امروز مظاهر سرمایه داری دنیاست؛ قدرت نظامی 
اش امریکاست، قدرتهای اقتصادی اش هم شرکتهای 

پشت سر دولت امریکایند.
آنه��ا از هم��ه ی امکانات اس��تفاده می کنن��د برای 
الگوس��ازی، ملتها هم دستش��ان خالی است و الگو و 
نمون��ه یی که بتوانند در مقابله ی با آنچه که آنها می 
آورند، از خودشان نشان بدهند، ندارند. ما دستمان پُر 
اس��ت، ما زنان بزرگی داریم؛ اگر ح��اال بخواهیم وارد 
وادی مس��أله ی زن بش��ویم. زنان باعظمتی در تاریخ 
اس��ام هستند که اوج و قله ی این عظمت ها، فاطمه 
ی زهرا، صدیقه ی کبری )س��ام اهلل علیها(، اس��ت. 
حض��رت زینب و حضرت س��کینه هم ماجراهایش��ان 
ماجراهای شگفت آور برای انسانهای متفکر و باهوش 
و خردمند و اهل فکر اس��ت. امام حسن و امام حسین 
را گفته اند: »س��ّیدی ش��باب اهل الجّنة«. با این که 
اینها همیش��ه جوان نبودند و این دو بزرگوار به سنین 
پیری و کهولت هم رس��یده اند، اما »س��ّیدی شباب« 
ب��ه آنها گفته ان��د؛ یعنی جوانی اینها بای��د به عنوان 
یک الگو همیش��ه در مقابل چشم جوانهای دنیا باشد. 
جوانی خود پیغمبر و جوانی امیرالمؤمنین هم همین 

جور است.
حرف من با ش��ما برادران عزیز مداح و ذاکر این است 
که شماها در این زمینه خیلی وظیفه دارید. من گاهی 
اوق��ات توصیه هایی می کنم. این جور نیس��ت که ما 
ب��رای عظمت فاطمه ی زهرا درمانده باش��یم که چه 
ج��ور این عظمت را بیان کنیم و متوس��ل بش��ویم به 
شعر، نثر و یا کامی؛ نه، بلکه ما به آن عظمت احتیاج 
داریم. این خورش��ید متأللئ و درخش��ان به همه ی 
موجودات عالم س��ود می بخشد و حاال گوشه آفتابش 
هم داخل خانه ی ما افتاده است؛ ما باید ببینیم از این 
چه جوری می توانیم اس��تفاده کنیم. آن خورشید که 
خیلی باالتر است؛ حاال ما ساعتهای متمادی بنشینیم 
و راجع به توصیف این خورشید - که درست هم نمی 
دانیم چه هس��ت و ذهن ما به آن نمی رس��د - حرف 
بزنیم، ش��عر بگوییم، بخوانیم؛ اما نرویم زیر این آفتاب 
بنش��ینیم، تا بدنمان را گرم کنیم، جسم مان را رشد 
بدهیم و حیات خودمان را تقویت و تأمین کنیم؛ این 
که عاقانه نیست؛ ش��أن این بزرگوار و این بزرگوارها 

خیلی باالست.
خدا رحمت کند کسانی را که جریان تشیع را به کشور 
ما آوردند و ما را با این حقایق آش��نا کردند؛ اگر نمی 
شد، خیلی سخت بود. رحمت خدا بر آن شمشیرهای 
زبان و شمش��یرهای قل��م و شمش��یرهای میدانهای 
مختل��ف که توانس��تند این حقایق را برای ما روش��ن 
کنند و ما را در این راه بیندازند که ببینیم و بفهمیم، 
وااّل ای��ن دالیل واضح در مقابل خیلی ها هس��ت، اما 
نمی فهمن��د و درک نمی کنند؛ چ��ون تعصبها نمی 
گ��ذارد. ما ای��ن اقبال را پیدا کرده ای��م و باید خدا را 
شب و روز بر اقبال آشنایی با والیت اهل بیت )علیهم 

الّسام( که نعمت عجیبی است، شکر کنیم.
ش��ما ببینید امروز نسل جوان شما - چه دخترهاتان، 
چه پس��رهاتان - و جامعه ی شما از خأل کدام معرفت 
رنج می برند و آسیب می بینند؛ از کمبود کدام عنصر 
س��ازنده ی اخاقی رنج می برند، آن عنصر اخاقی را 
در وجود فاطمه ی زهرا )سام اهلل علیها( و در فضایل 
آن بزرگ��وار و این وجودهای مق��دس پیدا کنید و به 
زبان ش��عر - که زبان هنر هس��ت - آن را القا و بیان 
کنید. ببینید ما در زندگی سیاسی و اجتماعی مان به 
کدام درس اهل بیت احتیاج داریم، آن را از زندگی این 
بزرگواران و این بزرگوار بخصوص اس��تخراج کنید و با 
زبان شعر بیان کنید؛ اینها الزم و مهم است، وااّل صرف 
مدح گفتن - که الفاظ آن مدح هم گاه الفاظ مبهمی 
است که نه شنونده درست می فهمد که محصول این 
مدح چه ش��د و نه گاهی خود گوینده! - کافی نیست. 
ما باید اظه��ار ارادت بکنیم و این اظهار ارادت، کمال 
ماس��ت؛ »مادح خورشید مداح خود است«؛ اما به این 
نبای��د اکتفا کنیم. ما باید ببینیم امروز چه درس��ی از 

این بزرگوارها می شود بگیریم. 
مبل��غ ه��م وظیف��ه دارد، هنرمند هم وظیف��ه دارد، 
فیلمس��از ه��م وظیف��ه دارد، گردانندگان س��ینمای 
کش��ور هم وظیفه دارند، گردانندگان تلویزیون کشور 
ه��م وظیفه دارند، منبری ها ه��م وظیفه دارند، مداح 
جماعت هم وظیفه دارد؛ من می خواهم بگویم ش��ما 
وظیفه ی خودتان را در کنار این وظایف سنگینی که 
ب��ر دوش همه ی ماس��ت، بازیابی کنی��د؛ این توصیه 
ی م��ن به ب��رادران عزیزم اس��ت که همیش��ه از آنها 

درخواست می کنم و با آنها در میان می گذارم.

بیانات  در دیدار جمعی از مداحان
17 مرداد 1383

مخاطب شمایید

قائم مقام شبکه سه سیما گفت: بعد از ۲ ماه اقامه عزا برای اهل 
بیت )علیهم السام( پخش آثار طنز را آغاز کرده و تا پایان سال 

ادامه خواهیم داد.
محسن یزدی قائم مقام شبکه سه مهمان حسین کلهر در برنامه 

»سام صبح بخیر« بود.
ی��زدی در ابتدا درباره دلیل پرداختن به موضوع مس��جد گفت: 
در ش��بکه بحث بر این بود که ما چ��ه کنیم و به چه موضوعی 
بپردازیم، دیدیم چیزی که خیلی مهم است و پیامبر)ص( هم به 
آن تاکید دارد بحث مسجد است. مسجد کمررنگ تر و پررنگ 
تر به شکلی مطرح شده که گویا جایی است که فقط در آن نماز 
می خوانند و برای ش��ب احیا می روند اما مسجد، داشته بزرگ 

ما است. پایگاهی که در شهرهای مختلف است.
وی افزود: بحث انقاب که بود تکلیف مسجد مشخص بود. زمان 
جنگ به مسجد می رفتند و اعزام می شدند یا از طریق مسجد 
به جبهه کمک می کردند. زمان س��یل و مسائل مهم به مسجد 
م��ی روند و کم��ک می کنند. ما که م��ی خواهیم بچه هایمان 
جایی بروند که مطمئن باش��یم برای بحث های آموزش��ی بچه 

هایمان را به مسجد می فرستیم.
قائم مقام شبکه س��ه یادآور شد: یکی از دخترانم 4 ساله است 
و مادرش او را در مس��جد ثبت نام کرده اس��ت. وقتی که گاهی 
م��ن او را می برم می بینم حتی امثال خانم هایی که ما به آنها 
بدحج��اب می گویی��م ترجیح می دهد بچه اش را به مس��جد 
بی��اورد. یزدی با بیان اینکه ما قرار اس��ت در دو هفته به بحث 
مس��اجد بپردازیم و آن را پررن��گ کنیم، خطاب به کلهر گفت: 
ما در دوره ای هستیم که گرچه رسانه ها زیاد هستند اما وقت 
هایی می بینید کشور دو سه هفته درگیر مسائل بی اهمیت می 

شود. تقصیر تو هم هست!
کلهر هم به این موضوع اش��اره کرد که گاهی یک مس��ئله بی 
اهمیت توس��ط دوستان رسانه ها ضریب داده می شود و یزدی 
ادامه داد: بعضی وقت ها بحث شخصی و جناحی است و از این 
کارها می کنند. ش��بکه می خواهد به مس��جد بپردازد و برای 
مسئوالن برجسته سازی کند. بحث مسجد قبا پررنگ تر بوده 
و اکنون کمرنگ تر شده است و ما ندیده ایم که آقایان پاسخگو 
باشند. وی تاکید کرد: آنتن شبکه سه قرار است دو هفته رنگ 
مس��جد بگیرد. هفته جهانی مس��اجد هم داریم ولی برای من 
اهمی��ت دارد به این موضوع��ات پراهمیت فقط در زمان خاص 
نپردازیم. بحث مسجد مهم است و باید از مسئوالنی که متولی 
این کار هس��تند مطالبه گری ش��ود. جای نقد اینجا اس��ت که 
بعضی آقایان هیچ وقت پاسخ نداده اند سالهای سال که در این 

حوزه کار می کنند دقیقا چه کرده اند؟
یزدی حجت االسام قرائتی را یک الگوی الهام بخش دانست و 
افزود: ایش��ان با تمام توان به این موضوع پرداخته است. برخی 
نه تنها نپرداخته اند بلکه شان پاسخگویی را هم برای خود قائل 
نیس��تند. قائم مقام شبکه سه در پاس��خ به این سوال کلهر که 
تعریف اصیل مسجد که می خواهیم آن را احیا کنیم چیست؟ 
گفت: مس��تندی سه چهار س��ال پیش توسط آقای محمدعلی 
فارسی مستندساز برجسته درباره شهروند آلمانی که اصالت او 
متعلق به ترکیه بود با دخالت من س��اخته شد. داستان ساخت 
یک مسجدی در آلمان است. پخش آن هم شروع شده است و 
پیشنهاد می کنم مخاطبان ساعت ۱8 آن را ببینند. مسلمانهای 
آلم��ان جایی حالت دخمه مانند داش��تند ک��ه در آن نماز می 
خواندن��د، بزرگی به آنها گفت چ��را در دخمه نماز می خوانید؟ 

اینطوری شهروندان آلمان حق دارند به شما شک کنند، بهترین 
بنا را بگذارید مسجد بسازید. البته منظور کار اشرافی نیست که 
مد ش��ده است. وی اضافه کرد: به هر حال زمینی را در بهترین 
جای شهر با تمهیداتی گرفتند و سعی کرند مهدکودک، زمین 
بازی و اینها هم داشته باشد تا طرف هر کاری دارد حول محور 
مس��جد انجام دهد. وقتی قرار بوده مس��جد ساخته شود مردم 
تظاهرات می کردند. به هر حال آلمانی ها مس��یحی هستند و 
تصور خوبی از اس��ام ندارند اما نشستند با آنها صحبت کردند 
که ما دقیقا چه می خواهیم بگوییم و چه کار کنیم؟ به هر حال 

آلمانی ها رگه های خودخواهی هم دارند.
کلهر هم پاسخ داد: از االن از آلمانی هایی که برنامه را می بینند 

عذرخواهی می کنم!
یزدی ادامه داد: به هر حال آلمانی ها رگه های پنهان فاشیستی 
هم دارند. در این مس��تند مس��لمانان و مسیحیان گفتگوهایی 
داش��تند و اسام واقعی و اس��ام افراطی را مقایسه می کنند و 
این مستند دیدنی است. وی با بیان اینکه انصافاً سر سازمان در 
برخی موارد مثل اعتکاف باال اس��ت و ۱5 س��ال پیش پرداخت 
ب��ه این موض��وع به این معنا نبوده و ح��اال جریانی ایجاد کرده 
اس��ت، اذعان کرد: ما سعی کردیم شاید نگاه جدیدتر به جهت 
فرمی و معارفی داش��ته باشیم. شبکه سه در حوزه معارف طبق 
نظرس��نجی ها در شبکه ها جایگاه مناس��بی دارد اما ما راضی 
نیس��تیم. وقتی اسم مس��جد می آید برخی فکر می کنند جای 
کهنه ای اس��ت که افراد مسن هستند. اما مساجدی هستند که 
ما نمی شناس��یم و ما به ۱0 مس��جد فع��ال در تهران خواهیم 
پرداخت. چون اگر رس��انه به این مس��ائل بپردازد الگو می شود. 
قائم مقام ش��بکه س��ه همچنین اعام کرد: بعد از دو ماه محرم 

و صفر که عزای اهل بیت اس��ت، ش��بکه برنامه ریزی کرده که 
در حوزه طنز ورود جدی داش��ته باشد چون مطالبه مردم است 
و آنها دوس��ت دارند. برخی هم منتقدند که سریالها رنگ تلخی 
دارند. سریال »آخر خط« برای آقای علی مشهدی )مسعودی( 
را خواهیم داش��ت و همچنین کاری به نام »کتونی زرنگی« که 

برای علی ماقلی پور است.
وی در پاسخ به کلهر که می گفت ماقلی پور را از جیمی جامپ 
او می شناس��د، تصریح کرد: او خیلی باسواد و اهل مطالعه است 
و من مس��تندی درباره مرحوم مهندس بازرگان با او کار کردم. 
مس��تند هم جنجالی است. درباره قصه س��ریال هم نمی توانم 
چی��زی بگویم. یک متن خیلی خ��وب دارد و تصویربرداری آن 

دارد شروع می شود.
ی��زدی همچنین اعام کرد: یک طنز ۹0 ش��بی هم داریم که 
سیامک انصاری و جواد رضویان کارگردانی می کنند و اسم آن 

چون تغییر می کند فعا آن را اعام نمی کنم.
قائم مقام ش��بکه س��ه یادآور ش��د: »اعجوبه ها« هم برنامه ای 
درباره بچه ها است که موجودات خیلی جالبی هستند مخصوصا 
بچه های االن که دریافتی شان زیاد است و خوب هم می توانند 
ارائ��ه کنند. هرچ��ه مصاحبه با بچه ها دیده ام جذاب اس��ت و 
مجری این برنامه مهران غفوریان است. این برنامه داوری ندارد. 

غفوریان خیلی بانمک و کمدین خوبی است.
وی در پای��ان گف��ت: ی��ک کار مهم که در ش��بکه داریم بحث 
اقتصادی اس��ت و اینکه چطور می تواند از طریق رس��انه اعام 
شود مهم است. یک مسابقه به نام مسابقه »میدون« هست که 
ادامه پیدا می کند و اتفاق مهمی است. وجه سرگرم کننده دارد 

و منجر به اتفاقات خوبی می شود.

تهی��ه  کننده »دیدن این فیلم جرم اس��ت!« که 8 ماه در صف 
ص��دور پروانه نمایش مانده، گفت: س��ازمان س��ینمایی وزارت 
ارشاد، خودش مانع اکران این فیلم شده و این یک بدعت تازه 
در سینماس��ت که فیلمی پس از عبور از شورای پروانه نمایش 

هم اجازه اکران نمی یابد.
محمدرضا ش��فاه، تهیه کننده فیلم سینمایی »دیدن این فیلم 
جرم است!« درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم به خبرنگار 
س��ینمایی خبرگ��زاری فارس گف��ت: ما بیش از 8 ماه اس��ت 
متقاضی پروانه نمایش این فیلم هس��تیم و طبق اطاع دقیق، 
این فیلم مانند سایر فیلم های دیگر برای اعضای شورای پروانه 
نمایش، اکران شده و البته از این شورا نیز عبور کرده است. اما 

جلوی صدور پروانه نمایش فیلم گرفته شده است.
ش��فاه در پاس��خ به اینکه آی��ا اعتراضی ه��م در این خصوص 
داش��ته اید ی��ا خیر، گف��ت: ما پی��ش از این مطل��ع بودیم که 
سازمان سینمایی وزارت ارش��اد، خودش مانع اکران این فیلم 

است و پای ش��ورای پروانه نمایش وسط نیست. 
در اتفاقات��ی ه��م که هفته گذش��ته در فضای 
توئیتر - با اظهارنظر آقای داروغه زاده، معاون 
س��ابق ارزش��یابی و نظارت - رخ داد، بر همه 
واضح ش��د که این گزاره درست است  و خب 
این یک بدعت تازه در سینماست که فیلمی 

پس از عبور از شورای پروانه نمایش هم اجازه 
اک��ران نمی یابد. این تهیه کنن��ده در واکنش به 

تکذیب��ه ابراهیم داروغ��ه زاده در این خصوص گفت: 
ب��ه نظر من اینها تاش هایی برای پوش��اندن این گزاره بود 

ت��ا آقایان هزینه تصمیم خود را ندهند و این، تاش زیبنده ای 
برای مدیران فرهنگی کشور در این جایگاه نیست. بهتر است با 

مردم و هنرمندان صادق باشیم.
وی پیرام��ون اق��دام عملی خود ب��رای نمایش فیل��م »دیدن 
این فیلم جرم اس��ت!« گفت: ما تمام ت��اش خود را می کنیم 

تا فیلم اکران ش��ود و تم��ام موضوعات مربوط به 
نمای��ش فیلم را پیگیری می کنیم. تا امروز هم 
رایزنی های زیادی داش��ته ایم. در همین باره 
جلساتی را در سازمان سینمایی داشته ایم و 
دالیلی هم برای عدم نمایش فیلم به ما گفته 
ش��ده اس��ت. البته اخاقاً از ما خواسته شده 
در خص��وص مفاد جلس��ات و حرف های رد و 
بدل شده حرفی نزنیم و رسانه ای نشود؛ ما نیز با 
وجود اینکه این اجحاف در حق فیلم از سوی همین 
آقایان در حال انجام است، پایبند این قول اخاقی هستیم. 
اما بنده تمایل دارم بدانم ش��خص رئیس س��ازمان س��ینمایی 
رویش��ان می ش��ود دالیلی را که برای اکران نشدن »دیدن این 
فیلم جرم اس��ت!« به ما گفته اند، در حضور رسانه ها هم بازگو 
کنند و بگویند مبنای این تصمیم ش��ان چیس��ت؟! شفاه بدون 
نام بردن از »خانه پدری« اظهار داشت: نمی شود شما همزمان 

توقیف یک فیلم را بد بدانید، اما خود توقیف کننده فیلم دیگری 
باش��ید! برای من سوال است که چطور آقایان از احترام به نظر 
اعضای ش��ورای نمایش حرف می زنند اما برای نظر این شورا 
درباره سایر فیلم ها احترام قائل نیستند. طبیعتاً برای من دیدن 

این رفتار دوگانه  درباره یک موضوع واحد بسیار تلخ است. 
تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم اس��ت!« با اش��اره به آخرین 
رایزنی هایش با س��ازمان سینمایی گفت: فکر می کنم اگر آقای 
انتظامی دالیل خود را ب��رای به تعویق انداختن اکران فیلم ما 
در معرض رسانه ها قرار دهند، آن زمان مشخص می شود دست 
دوس��تان چقدر خالی از استدالل اس��ت و دیگران را نسبت به 
اینکه این، یک تصمیم کاما س��لیقه ای و حتی سیاسی است، 
مطمئن تر می کند. وی بیان داش��ت: امیدوارم دوس��تان ارشاد 
وظیف��ه ای که قانون بر عهده آن ها گذش��ته اس��ت، به دور از 
اغراض شخصی به سرانجام برسانند و نشان دهند حافظ منافع 

حقوق همه هنرمندان هستند. فارس

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

فیلم سیمنایی مطرب، آتیش زیر خاکسرت!

»دیدن این فیلم جرم است!« ۸ ماه در صف صدور پروانه نمایش

از پخش »آخر خط« تا »۹۰ شبی رضویان و انصاری« در شبکه سه


