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  جواد  محرمی
منيژه حكمت مثل هميشه ژست دفاع از حقوق 
زنان گرفته و جالب اس�ت كه اين بار اين ژست 
گرفتن ها را با ادعاهاي زباني درباره وجود مافياي 
اقتصادي در سينما پيوند زده تا توجه بيشتري 
جلب كند و البد خود را در مقام مظلوم سينماي 
ايران بنش�اند اما اين دومي با توجه به سابقه او 
در چسبيدن به سياس�ت و متعلقات اقتصادي 
آن وصل�ه اي اس�ت كه زي�ادي ناجور اس�ت. 
»جاده قدي��م« علي الظاهر مي خواه��د درباره 
شهامت گزارش دادن در مورد سوءقصد جنسي به 
زنان و دختران آگاهي بدهد. مینو با بازي مهتاب 
كرامتي شب عید سوار خودروي يك مسافركش 
مي شود و مرد راننده او را به جاده اي فرعي برده و 

پس از ضرب و شتم مورد تجاوز قرار مي دهد. 
ادامه فیلم داستان چالش زن با خاطره دهشتناكي 
است كه براي او رقم خورده و او را تبديل به زني 
منزوي و بیمار كرده است. در اين میان خانواده زن 
شامل شوهر، دختر و پسرش نیز به طور طبیعي با 
اين چالش دست و پنجه نرم مي كنند و در نهايت 
زن با همكاري و مديريت همسرش با بازي آتیال 
پسیاني به اين جمع بندي مي رسد كه موضوع را 

از طريق قانوني دنبال كند. 
   يك پيراهن براي يك دكمه

اصلي ترين مشكل فیلم اين است كه فیلمساز در 
تعیین تكلیف ژانر براي اث��رش بالتكلیف مانده 
است. معلوم نیس��ت ما قرار است با يك ملودرام 
هیچكاكي طرف باش��یم كه دلهره و كشمكش 
داس��تاني در آن حرف اول را مي زند يا قرار است 
يك مسئله درباره زنان را در قالب سینماي موسوم 
به سبك اجتماعي شاهد باشیم يا اثري خانوادگي 
كه بتوان آن را به همراه اعضاي مختلف خانواده 
ديد. جاده قديم در واقع هیچ كدام از اينها نیست 
چون اساساً تكلیف فیلمساز با ماجرا و داستانش 
معین نشده است. او دكمه اي داشته كه قصد كرده 
براي آن يك پیراهن ب��دوزد اما يك قباي رنگ و 

رفته و مندرس بیشتر از كار درنیامده است.  رو 

در »ج��اده قديم« موض��وع تجاوز جنس��ي به 
داس��تاني كه روايتي بي قواره دارد الصاق ش��ده 
اس��ت. در بخش اعظمي از طول فیلم با رفت و 
آمدها و صحنه هايي روبه رو هستیم كه داستان 
را پیش نمي برد چون اساس��اً ف��راز و فرودهاي 
دراماتی��ك جايي در فیلم ندارن��د و مانند اغلب 
قريب به اتفاق آثار ايراني فیلمنامه اي قابل اعتنا 
وجود نداشته ولي فیلمساز به دلیل جهل بر اين 
موضوع كه فیلمنامه اش ظرفیت و قابلیت ساخت 
فیلم را ندارد، كار را كلید زده است. سینماي ايران 
هم كه اساساً از داشتن مشاوران زبده براي سناريو 
بي بهره است و كمتر پیش مي آيد فیلمسازي به 

اهمیت واقعي متن وقوف الزم داشته باشد. 
منیژه حكمت اساساً نیازي نديده به اين موضوع 
فكر كند كه چه قالبي بايد ايجاد كند تا مخاطب 
به واس��طه آن فیلم را با اشتیاق دنبال كند. تنها 
چیزي كه به آن دست يازيده اين است كه قاتل 
چه كس��ي مي تواند باشد و گره گش��ايي از اين 
موضوع هم به ق��دري آبك��ي از كار درآمده كه 

پايان بندي آب سردي شده روي مخاطب. 
   بدون تكنيك، بدون ساختار

فیلمساز در كارگرداني هم بي اندازه ناامیدكننده 
نشان داده اس��ت. در فیلم نه حركت قابل توجهي 
از دوربین قابل مش��اهده اس��ت نه تمهید خاصي 
از پالن بندي قابل رؤيت اس��ت و ن��ه حتي قواعد 
كالسیك و بديهي سینما درس��ت سرجاي خود 
قرار گرفته است، حتي بازي ها نیز در پايین ترين 
سطح خود قرار دارند. آتیال پسیاني لزومي نديده 

براي ايفاي نقش مردي كه همس��رش با واقعه اي 
چون تجاوز جنس��ي دس��ت و پنجه نرم مي كند 
زحمت زيادي به خود بده��د چراكه كارگردان به 
همان اندازه كه نگاهش به فیلمنامه سطحي است 
توقع يك بازي گیرا و خیره كننده از بازيگرانش را 
هم نداشته است، به همین نسبت مهتاب كرامتي با 
همه جديتي كه به خرج داده يكي از كم فروغ ترين 

بازي هاي خود را در جاده قديم ارائه داده است. 
حال و با وج��ود اين هم��ه بي كیفیتي هنري 
اينكه فیلمس��از فكر كند با برپايي ش��وهاي 
مختلف از جمله برنامه مضحك پوشیدن لباس 
مش��كي به تقلید از زنان هالیوودي مي تواند 
نگاه ها را به خود جلب كند و ضعف ساختاري 
و تكنیكي فیلمش را بپوش��اند، نوعي به جاده 

خاكي زدن تلقي مي شود. 
در واقع هیچ كس عوامل سراپا مشكي پوش فیلم 
جاده قديم در جريان نشست خبري جشنواره فجر 
را جدي نگرفت و به اين بازي بچگانه وقعي ننهاد 
چراكه اين توهم در تقلی��د كوركورانه از جنبش 
زنان هالیوودي ضد تجاوز جنس��ي در سینماي 
ايران هیچ قرينه اي ندارد و اينگونه قرينه سازي 
در س��ینماي ايران از میان خود سینماگران هم 
مشتري نخواهد داشت، ضمن اينكه جامعه ايران 
نیز به نسبت جوامع غربي از كمترين میزان آمار 

سوء قصد جنسي علیه زنان برخوردار است. 
   مسئله سازي دروغين براي زنان

در واقع آنچه منیژه حكمت قصد مسئله سازي 
آن را در سینماي ايران داش��ته مسئله جامعه 
ايران نیس��ت. اينكه در ايران جنبشي از سوي 
زنان سرشناس و غیرسرشناس از هیچ طبقه اي 
براي احقاق امنیت جنس��ي در جامعه به وجود 
نیامده و ش��كل نگرفته ناش��ي از اين است كه 
اساساً مسئله اي به آن شكل كه در جوامع غربي 
رخ داده در ايران وجود ندارد و حاال فیلمساز با 
سیاه پوش كردن عوامل فیلمش دارد آرزوي خود 

را درباره جامعه ايران بروز مي دهد. 
به  طور قطع اگر موضوع فیلم جاده قديم مسئله 
جامعه ايران بود اين فیلم در گیش��ه با استقبال 
زنان روبه رو مي شد ولي بي رغبتي و بي اعتنايي 
زنان ب��ه جاده قديم نش��ان مي ده��د تیر خانم 

فیلمساز به سنگ خورده است. 
كارگردان جاده قديم حتي به اندازه اصغر فرهادي 
در فیلم فروشنده نیز با خود و مخاطبش صداقت 
ندارد. فرهادي در فیلم فروشنده درصدد تعمیم 
موضوع تجاوز جنس��ي به عنوان يك معضل در 
جامعه ايران نبود و صرفاً از اين موضوع براي خلق 
داستان خود و البته برخي تناقض ها و چالش هاي 
اجتماعي جامعه ايران بهره ب��رده بود اما اينكه 
اين موض��وع بخواهد دس��تمايه س��اخت فیلم 
ديگري صرفاً به انگیزه القای نبود امنیت جنسي 
براي زنان ايراني در جامع��ه قرار بگیرد، از نطفه 

تجربه اي شكست خورده تلقي مي شود.

نگاهي به فيلم »جاده قديم« ساخته منيژه حكمت

 »ME Too« ايرانيزه كردن جنبش 
با زدن به جاده خاكي

كارگ�ردان اپ�راي عاش�ورا در اج�راي اي�ن اپ�راي 
اپ�راي  تحق�ق  ل�زوم  ب�ر  مازن�دران  در  عروس�كي 
ك�رد.  تأكي�د  ايران�ي  هوي�ت  ب�ه  توج�ه  ب�ا  مل�ي 
بهروز غريب پور كه عالوه بر خلق نمايش »اپراي عاش��ورا«، آثار 
عروسكي ديگر چون اپراي مولوي، اپراي حافظ و اپراي عروسكي 
رستم و سهراب را روي صحنه برده است، در گفت و گو با »ايرنا« 
درباره اهمیت تحقق اپراي ايران��ي، مي گويد: مهم ترين ويژگي 
براي رس��یدن به »اپراي عاش��ورا«، ع��زم و اراده اي كاماًل خود 
خواسته براي تحقق اپراي ملي ايران بود كه اين مهم توسط گروه 
عروسكي آران به تحقق پیوس��ت، پس از تولید اپراي عروسكي 
عاشورا ديگر گونه هاي اپراهاي عروسكي مانند اپراي عروسكي 
مولوي، حافظ، س��عدي و ديگر نمايش ها توس��ط همین گروه 
عروسكي تولید شد و در حقیقت اين مهم ترين بهره برداري اين 
گروه نمايشي از داشته ها و پیشینه فرهنگي كهن ايراني در زمینه 

آيین هاي نمايشي و موسیقي اصیل ايراني بود. 
غريب پور مهم ترين بس��تر و ش��كل گیري اپراي ملي عاش��ورا 
را وامداري اين ش��یوه تولی��دي از هنر تعزيه ايراني دانس��ت و 
خاطرنشان كرد: آنچه در اپراي عروسكي عاشورا به آن وفادار بودم 
با وام گیري از رديف هاي موس��یقي رديفي- دس��تگاهي ايران و 
همچنین شكل خواندن آوازها و نوع روايت در پرداخت عنصر درام 
در هنر تعزيه ايراني بود كه براي نخستین بار آن را در قالب تولید 
تئاتر در شكل گیري و اجراي عمومي نمايش »اپراي عاشورا« به 
كار بردم. وي فاصله میان هنرمندان با داشته هاي فرهنگ و هنر 
ايراني را در بازه زماني يك قرن اخیر، معلول سیاست هاي مختلف 

حاكمان و سیاس��تمداران به ويژه در دوران پهلوي و ريشه دار از 
دوران قاجار دانس��ت و يادآور ش��د: آنچه ما به عنوان هنر تعزيه 
امروز از آن بهره مي بريم در حقیقت وام��دار تالش هنرمنداني 
است كه نخستین سنگ بناي اين هنر سنتي را در دوران قاجار 
از خود به يادگار گذاش��تند. كارگردان »اپراي عروسكي رستم و 
سهراب« با اشاره به اين مسئله كه آنچه هنرمندان ايراني را براي 
تولید تئاتر ملي به موفقیت خواهد رس��اند وامداري نس��بت به 
داشته هاي نمايشي و هنرهاي آيیني كهن ايراني است، مي گويد: 
تئاتر ملي زماني شكل مي گیرد كه از بن مايه هاي هويت و فرهنگ 
ملي نشئت گرفته باشد. اگر بخواهیم در راستاي تقلید هنر تئاتر 
غربي گام برداريم، مسیر تحقق تئاتر ملي را با اما و اگرهاي فراواني 
مواجه كرده ايم. الزم به يادآوري است اپراي عروسكي عاشورا از 
17 تا 25 مهرماه در سالن دانشگاه صنعتي نوشیرواني شهرستان 
بابل استان مازندران روي صحنه مي رود. به گفته غريب پور، بعد از 

بابل اين اپرا در ديگر شهرستان ها هم اجرا خواهد داشت.

ركوردشكني فروش يك فيلم ضدمسيحيت در لهستان كاتوليك جنجال آفريد

سينماي اروپا عليه مسيحيت افسار پاره كرده است
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مردم برای اصالح دنی��ا چیزی از 

دين را ت��رك نمى گويند، جز آنكه 

خدا آنان را به چیزی زيانبارتر از آن 

دچار خواهد ساخت.

انتقاد يك منتقد از حضور سلبريتي ها در تلويزيون

باز كردن پاي چهره هاي سينمايي به تلويزيون كجروي است

جب�ار آذي�ن منتق�د پيشكس�وت س�ينما و تلويزي�ون 
در مصاحب�ه اي از رويك�رد تلويزي�ون ب�راي هم�كاري با 
چهره هاي س�ينمايي انتقاد ك�رد و آن را كجروي دانس�ت. 
بحث حضور چهره هاي س��ینمايي در برنامه هاي تلويزيوني با عنوان 
مجري، همزمان با داغ ش��دن بحث سلبريتي هاي ايراني مطرح شده 
است و افزايش حضور اين چهره ها در تلويزيون موافقان و منتقداني 
دارد. جبار آذين منتقد باس��ابقه س��ینما و تلويزيون در گفت و گو با 
»تسنیم« از شیوه حضور س��لبريتي ها، در تلويزيون انتقاد مي كند و 
مي گويد: »يكي از كجروي هاي صداوس��یما به رغم داشتن مجريان 
كاربلد در س��یما باز كردن پاي چهره هاي س��ینمايي ب��ه تلويزيون 
اس��ت. آنها به گمان اينكه حضور اين افراد مي تواند سبب جذابیت و 
پرمخاطب تر شدن برنامه هاي تلويزيون باش��د به اين اقدام مبادرت 
كرده اند اما نتیجه كار و بازخوردهاي آن نش��ان مي دهد فقط بودجه 
صداوسیما صرف آن شده و هیچ نتیجه و تأثیرگذاري ای هم نداشته 
است.« آذين با نقد شیوه برنامه سازي تلويزيون بر مبناي حضور افراد 

غیرمرتبط حیطه تولید، اذعان مي كند: »مشكل ديگر اينكه برخي از 
مديران صداوسیما به جاي دعوت از هنرمندان حرفه اي و برنامه سازان 
كاربلد عمدتاً از دوستان، خويش��ان و متوسط ها استفاده مي كنند و 
ماحصل اين روش تولیدات متوس��ط و زير متوسط تلويزيون است. 
معضل بزرگ ديگري كه در دو سال اخیر گريبانگیر صداوسیما شده 
اس��تفاده از اسپانسرهاس��ت.« اين منتقد مي افزايد: »اسپانسرها در 
لواي پشتیبان مالي براي تولید محصوالت تلويزيوني كار را امروز به 
جايي رسانده اند كه در چگونگي تولید برنامه ها و چگونگي فیلم ها و 
سريال ها دخالت مستقیم مي كنند. در واقع تلويزيون با بازگذاشتن راه 
اسپانسرها فضا را به گونه اي براي حضور آنها مهیا كرده كه ديگر شاهد 
تولید برنامه ها و فیلم هاي مناسب در تلويزيون هستیم و اغلب تولیدات 
به سلیقه اسپانسرها تولید و پخش مي شوند. تلويزيون مدت هاست 
ديگ��ر از توانايي ه��ا و قابلیت هاي ف��راوان خود براي برنامه س��ازي 
مناسب استفاده نمي كند.« آذين با طرح اين مسئله كه چرا تلويزيون 
اصرار دارد و بر اين اصرار س��ماجت مي ورزد كه بخواهد با برنامه هاي 
ماهواره اي رقابت كند؟ معتقد است: »تلويزيون بیش از اينكه به اين 
مقوله بینديشد بايد به تولید برنامه هاي مناسب مخاطب ايراني خود 
توجه كند. چنانچه در اين زمینه به توفیق مناسب رسید و توانست نظر 
مثبت مردم را با خود همراه سازد مي توان آنگاه عنوان كرد تلويزيون در 
كشور موفق بوده است.« اين منتقد در پايان تأكید مي كند: »در شرايط 
فعلي وقتي تلويزيون از پاسخگويي مناسب به نیازهاي عادي مخاطب 
عاجز است، مقابله يا مبارزه يا هر شكل ديگري در تقابل با برنامه هاي 
ماهواره اي توسط صداوسیما صرفاً جز يك شعار تو خالي چیز ديگري 

نمي تواند باشد، چراكه با دست خالي وارد بازار رقابتي شده است.«

اكران كمدي در سالروز شهادت امام مجتبي)ع(
ديروز پنجم ماه صفر س��الروز ش��هادت حضرت رقیه)س( بود و در حالي كه انتظار 
مي رفت اكران فیلم هاي كمدي در سینما ها متوقف شود نه تنها هیچ اقدامي در اين 
زمینه صورت نگرفت بلكه سخنگوي شوراي اكران از ادامه اين روند در روز شهادت 
امام حسن مجتبي)ع( خبر داد. هر ساله سینماهاي كشور در برخي از ايام تعطیل 
است؛ روزهايي كه عموماً با عزاداري و سوگواري بزرگان دين و مذهب همراه هستند 
و اين تعطیلي به علت احترام به مقام ش��امخ اين عزيزان ص��ورت مي گیرد. ناظر بر 
همین مسئله سازمان سینمايي وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمي، هر ساله جدولي را 
در اختیار كارگروه اكران قرار مي دهد كه در زمان مقرر توس��ط سخنگوي كارگروه 
اكران به رسانه ها رسمي اعالم مي شود. در همین زمینه غالمرضا فرجي سخنگوي 
كارگروه اكران به خبرگزاري فارس گفت: طبق زمانبندي ای كه سازمان سینمايي 

در اختیار ما قرار داده ، هیچ گونه تعطیلي ای برنامه ريزي نشده است. 
طبق اين زمانبندي، سینما هاي كشور تا پايان مهرماه هیچ روزي تعطیل نیست. بنا بر 
صحبت هاي سخنگوي كارگروه اكران مي توان اينگونه برداشت كرد كه روز چهارشنبه 
25 مهرماه كه شهادت امام حسن مجتبي)ع( است، اكران فیلم هاي كمدي ادامه پیدا 
مي كند و هیچ منعي براي اكران كمدي ها در كار نخواهد بود كه اين موضوع جاي تأمل 
دارد. ضرورت دارد سازمان س��ینمايي براي توقف اكران فیلم هاي كمدي در روزهاي 
ش��هادت امامان معصوم)ع( )به روايتي( و همچنین ش��هادت يا وفات شخصیت هاي 
برجسته غیرمعصوم )مانند حضرت رقیه )س((، تغییراتي در آيین نامه تعطیلي سینماها 
ايجاد كند. مدت هاست سینماي ايران از نقص برخي قوانین رنج مي برد؛  قوانیني كه اگر 

چه در ظاهر وجود دارند اما در عمل، آنجايي كه بايد، عملي نمي شود. 
به نظر مي رس��د بايد برخي از قوانین بار ديگر مورد بررس��ي قرار بگیرند و با دقت نظر 
بیشتري تصويب شوند، البته بايد براي اين كار از افرادي استفاده كرد كه خود صاحبنظر 

باشند و بتوانند نظر كارشناسي مطرح كنند.

در قالب يك فعاليت پژوهشي معرفي شد
علي معلم دامغاني، شاعر برترين شعر 

عاشورايي پس از انقالب
ط�ي مراس�مي در بني�اد دعبل خزاي�ي از كت�اب اربعين 
مرثيه ش�امل برترين اش�عار عاش�ورايي ادبيات فارسي 
ب�ه انتخ�اب 40 ش�اعر پژوهش�گر معاصر رونمايي ش�د. 
در اين كت�اب برترين اش�عار عاش�ورايي پ�س از انقالب 
اس�المي ب�ه انتخ�اب ش�اعران معرف�ي ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از مهر در اين كتاب كه در دو بخش 
تدارك ديده شده است 28 شعر برتر عاشورايي ادبیات فارسي 
تا پیش از انقالب اسالمي و 12 شعر عاشورايي برگزيده پس از 
انقالب اسالمي به رأي و انتخاب داوران معرفي شده اند. بر اساس 
مجموع آرا به دست آمده 18 قطعه شعر برگزيده عاشورايي پس 

از انقالب اسالمي به اين شرح انتخاب شده است:
1- روزي كه در جام ش��فق مل كرد خورش��ید س��روده علي 
معلم دامغاني 2- سر ني در نینوا مي ماند اگر زينب نبود سروده 
قادر طهماسبي 3-  اي كه پیچید شبي در دا اين كوچه صدايت 
سروده محمدرضا محمدي نیكو 4-  اي خون اصیلت به شتك ها 
ز غديران سروده حسین منزوي 5- راز شید سروده سیدحسن 
حس��یني 6- خط خون سروده س��یدعلي موسوي گرمارودي 
7- با كاروان نیزه سروده علیرضا قزوه 8- ني نامه سروده قیصر 
امین پور 9- حس��ین آمد و آزاد از يزديت كرد سروده مرتضي 
امیري اسفندقه 1۰-  اي بسته بر زيارت قد تو قامت آب سروده 
خسرو احتشامي 11- دشت مي بلعید كم كم پیكر خورشید را 
سروده سعید بیابانكي 12- تشنه تر از فرات آبي نیست سروده 

مصطفي علیپور.
.........................................................................................................
وكيلي كه پرونده هاي اسالم هراسي را 

برائت مي داد!
مس�تند »آق�اي وكي�ل« ك�ه در م�ورد ي�ك وكي�ل 
متخص�ص در ح�وزه اي ك�ه در غ�رب از آن ب�ه عن�وان 
تروريس�م اس�المي ي�اد مي ش�ود در خان�ه مس�تند 
اس�ت.  ش�دن  نهاي�ي  ح�ال  در  اس�المي  انق�الب 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي »خانه مستند«، 
اين مستند ماجراي اقدامات كارلو كوربوچي را روايت مي كند 
كه با تمركز بر پرونده هايي با عنوان تروريس��م اس��المي در 
اروپا، توانسته است براي تمامي متهمان اين پرونده ها حكم 
برائت بگیرد. كوربوچي كه خود نیز يك مس��لمان است، بعد 
از ماجراي 11سپتامبر و مشكالت پیش آمده براي مسلمانان 
تالش داشته اس��ت تا با قبول وكالت متهمان اين پرونده ها 

مشكالت به وجود آمده را رفع كند. 
در يك��ي از پرونده ها س��ه ماهیگیر مصري س��اكن ايتالیا با 
پرونده سازي پلیس اين كشور به اتهام اقدام به انفجار در مسیر 
بازديد رئیس جمهوري امريكا از ايتالیا بازداش��ت مي ش��وند 
ولي با پیگیري آقاي كوربوچي، متهمان از اين پرونده برائت 
پیدا مي كنن��د و پلیس مجب��ور به عذرخواه��ي و پرداخت 
غرامت مي شود و افسران دخیل در پرونده نیز از كار منفصل 
مي شوند. مجید عزيزي كارگردان مستند مسابقه ضد گلوله، 
در اين اثر نقش تهیه كننده را دارد و كارگرداني مستند »آقاي 

وكیل« را طه فروتن بر عهده دارد. 
.........................................................................................................

 نويسنده كميك  »جنگ ستارگان« 
به دليل فحاشي در اينترنت اخراج شد  
چ�اك وندين�گ نويس�نده س�ري كتاب ه�اي »جن�گ 
ستارگان: اتفاقات بعدي« كه در ليست پرفروش ترين هاي 
نيوي�ورك تايم�ز هم ق�رار گرفته اس�ت به دليل انتش�ار 
مطال�ب توهي�ن آمي�ز، از كمپان�ي م�ارول اخراج ش�د. 
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ريپورتر، وندينگ خبر اخراج 
خود را در توئیتر اعالم كرده است. اين موضوع سرنوشت بسیاري 
از پروژه هاي از پیش اعالم شده »جنگ ستارگان« را كه وندينگ 

نیز در آن حضور داشت، در هاله اي از ابهام فرو برده است. 
وندينگ كه اين روزه��ا روي میني س��ريال »وي��در« و ادامه 
كتاب هاي »جنگ ستارگان« كار مي كرد، در سلسله توئیت هايي 
گفته اس��ت: به اته��ام خش��ونت، اهانت و منفي نگ��ري اي كه 

توئیت هاي من به همراه آورده از مارول اخراج شدم. 
او درباره حواش��ي دادگاه اخیر ب��رت كاوانا قاض��ي عالیرتبه 
امريكايي كه نامزد احراز پست قاضي ديوان عالي امريكا توسط 
دونالد ترامپ بود و توسط چند زن به آزار جنسي در دهه 8۰ 
متهم شده اس��ت در توئیت خود كه بعد از جنجالي شدن آن 
را حذف كرد با واژگاني توهین آمیز خش��م خود را به تبرئه او 

نشان داده بود. 
اين اتفاق در حالي به وقوع پیوس��ت كه كمتر از سه ماه پیش 
ديزني، كمپاني مادر اس��توديو مارول، جیم��ز گان كارگردان 
مشهور و محبوب »نگهبانان كهكشان« را به دلیل انتشار نظرات 
بي ادبانه و توهین آمی��ز اخراج كرده بود. م��ارول هنوز درباره 

تازه ترين اخراجي خود اظهارنظري نكرده است.

نويد پارسا     ديده بان

    مصطفي شاه كرمي
در حالي كه برخي انديشكده هاي غربي از روند رو به رشد 
گرايش هاي ديني و مذهبي در ميان مردم اروپا و امريكا خبر 
مي دهند، سينماي اروپا همچنان در آثارش يا به طور كلي 
مسيحيت راستين را سانسور مي كند يا در توليد مضامين 
ضدمس�يحيت به ش�كلي مهارگس�يخته پيش مي رود. 
فیل��م س��ینمايي »روحان��ي« ب��ه كارگردان��ي »ووِچ��ك 
اِسمارزوفس��كي« با موضوع تجاوز جنسي و فس��اد در كلیسا 
ركورد باكس آفیس را شكسته و باعث جنجال در كشور اكثريت 
كاتولیك لهستان ش��ده است. چند س��الي است كه چرخش 
بس��یاري از مردم مغرب زمی��ن به دلیل عدم پاس��خگويي به 
نیازهاي بشري از مسیر تئوريزه شده س��بك زندگي سكوالر 
با میدان��داري ارزش هاي اومانیس��تي به س��وي تقويت نگاه و 
انگاره هاي مذهبي باعث نگراني كارگزاران و تئوريس��ین هاي 
تفكرات ضد دين را فراهم آورده اس��ت، به همین تناسب و به 
منظور تخريب مذهب در جوامع غربي و به خصوص اروپايي، آثار 
و اقدامات فرهنگي- هنري متكثر و البته متواتري طراحي و اجرا 
مي شود. تولید فیلمي مانند »روحاني« كه نشان دهنده نمايش 
تجاوز جنسي و فساد در كلیساي كاتولیك توسط كشیشان است 
براي لجن مال كردن خاستگاه مسیحیت ساخته شده، اين فیلم 
به خاطر فروش بسیار زيادش در كشوري با گرايش مسیحیت 

كاتولیك ركورد باكس آفیس را به نفع خودش مي شكند. 
با توجه به اهمیت نشانه شناسي و اثر گذاري جمیع اتفاقات 
زماني و مكاني همزمان با اكران اين فیلم براي رس��یدن به 
يك تحلیل دقیق تر، چند نكت��ه قابل مهم مي نمايد و البته 
قابل تأمل است. اول اينكه اين فیلم در كشوري مثل لهستان 
اكران شده كه اكثريت جمعیت آن را كاتولیك هاي مسیحي 
نس��بتاً معتقد تش��كیل داده اما در كمال تعجب با سرعت 
بااليي موفق مي شود ركورد اكران اولیه را بشكند و طي دو 
هفته اكران پس از فیلم »آواتار«ساخته جیمز كامرون كه 
در سال 2۰۰9 به عنوان پرفروش ترين فیلم تاريخ سینماي 

جهان تبديل شد، قرار بگیرد. 
نكته ديگر اينكه زمان اكران اين فیل��م تقريباً مصادف بود با 
دادگاهي كه در آن پرونده يك كش��یش كلیس��اي كاتولیك 
متهم به تجاوز به دختر بچه اي 13 س��اله به جريان مي افتد. 
اين در حالي است كه تهیه كنندگان اين فیلم نیز ادعا مي كنند 
داستان فیلم بر اس��اس رويدادهاي واقعي ساخته شده است. 
فیلم حاوي شواهدي از بازماندگان تجاوز جنسي و نیز كشیشي 

است كه به پسربچه اي كم سن و سال تجاوز كرده است. 
چند س��الي اس��ت ك��ه ب��ا ب��ه بن بس��ت رس��یدن اغلب 

دستورالعمل هاي لیبرالیستي و اومانیستي در جوامع غربي، 
مردمان بسیاري در حال رجعت به الگوها و دستورات مذهبي 
براي پاس��خگويي و مرتفع نمودن نیازهاي روحي و رواني و 
همچنین مشكالت اجتماعي- اقتصادي و حتي سیاسي شان 
هستند. طول موج و ش��دت اين رجعت فطرت گرايانه مردم 
خسته از پوچي سبك زندگي غربي را در میان جوامع غربي 

باالتر و بیشتر از ديگر كشورها نشان مي دهد. 
با مفروض داشتن اين مسئله مهم اربابان و جريانات تأثیرگذار 
دنیا احس��اس خطر كرده اند و با تقويت و حماي��ت از اقدامات 
و آثاري ك��ه در آنها تقويت ه��ر گونه نگاه دين��ي را محكوم به 
بنیادگرايي، ُدگم بودن، جزمي و حتي زمینه ساز تروريسم نشان 
مي دهند س��عي دارند دين را مساوي با خش��ونت و بداخالقي 
بنمايانند و مسیحیت را زمینه س��از حاكمیت مجدد كلیساي 
متحجر، خونريز و متجاوز قرون وسطى نشان بدهند. حمله به 
گرانیگاه اصلي مروجان اديان و مذاهب كه متولیان و چهره هاي 
ديني هستند در اروپا سهم بیشتري نسبت به سینماي هالیوود 
در امريكا دارد و گويي اين دو س��ینما با يكديگر تقس��یم كار 
كرده اند. هالیوود گرايش��ات مذهبي مردم امريكا را به س��مت 
مس��یحیت صهیونیسم س��وق مي دهد و س��ینماي اروپا اين 
گرايشات را اساساً سانسور كرده و به طرزي بي رحمانه محتوايي 
شیطاني از دين ارائه مي دهد، البته روند و مسیر تخريب مذهب 
و نگاه ديني در جامعه امريكايي در كنار اقدامات پیچیده مختلف 
فرهنگي، با ايجاد انحراف و اعوجاج در باورها و ش��عائر مذهبي 
مسیحیت به خصوص مسیحیت كاتولیك كه جمعیت زيادتري 
دارند، شكل مي گیرد. تقويت نگاه مسیحیان اوانجلیست يا همان 
مسیحیت صهیونیست يكي از مهم ترين اقدامات تصمیم گیران 
اصلي مانند كمیته 3۰۰ و البي هاي پیدا و پنهان صهیونیستي 
تكثیر شده در لژهاي فراماسونري و گروه هاي مروج ِسیِتنیسم يا 
همان شیطان پرست هاست. در اين میان سكوت واتیكان در برابر 

موج ضد مسیحیت سینماي اروپا نیز قابل تأمل است.

27 مهر، تجليل از 3  استاد معاصر در ارسباران
مراس�م تجليل از س�ه چهره ماندگار از مش�اهير معاصر ايران استاد 
»غالمحس�ين ابراهيم�ي ديناني« چه�ره ماندگار فلس�فه، ش�كوه 
نوابي نژاد مادر مش�اوره ايران و نصراهلل افجه اي اس�تاد خوشنويسي 
جمع�ه 27 مه�ر در فرهنگس�راي ارس�باران برگزارم�ي ش�ود. 
به گ��زارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي فرهنگس��راي ارس��باران، 

اين برنامه با مش��اركت ماهنامه چهره هاي ماندگار با س��خنراني اس��تاد 
 غالمحس��ین ابراهیم��ي ديناني، اج��راي كیوان س��اكت، پخ��ش فیلم 
با طعم شكالت« با موضوع زندگي و آثار استاد ديناني در فرانسه،  »فلسفه 
رونمايي »سرديس استاد غالمحس��ین ابراهیمي ديناني« و تقدير از سه 

چهر ه ماندگار انديشه و هنر برگزار مي شود.

اگ��ر موضوع فيل��م »ج��اده قديم« 
مسئله جامعه ايران بود اين فيلم در 
گيشه با استقبال زنان روبه رو مي شد 
ولي بي رغبتي و بي اعتنايي زنان به 
»جاده قدي��م« نش��ان مي دهد تير 
خانم فيلمساز به سنگ خورده است

بهروز غريب پور: 

اپراي عروسكي عاشورا وامدار هنر تعزيه است
سيدمرتضي  ذاكر     دريچه


