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ادامه سیاست شفافسازی
در سازمان سینمایی

یداهلل ثمره زبانشناس برجسته درگذشت

یداهلل ثمره از برجســتهترین زبانشناســان ایرانی ،استاد
روی خـط بازنشســته دانشــگاه تهران ،عضو پیوســته فرهنگســتان
خـــــــبر
زبان و ادب فارســی و اولین رئیس انجمن زبان شناسی
ایران ،در ســن  ۸۲ســالگی درگذشــت .انجمن زبانشناســی ایران با تسلیت
ایــن ضایعه به خانواده زندهیاد ثمره ،اعالم کرده اســت که مراســم تشــییع
پیکر وی روز یکشنبه  ٥اسفند از مقابل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار
خواهد شد .یداهلل ثمره (متولد  ،۱۳۱۱کرمان) از برجستهترین زبان شناسان
ایرانی ،اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهران ،عضو پیوســته فرهنگستان زبان و
ادب فارســی و اولین رئیس انجمن زبان شناســی ایران بــود .تخصص او در
حوزه آواشناســی و واجشناســی بــود و چندین کتاب در زمینــه آموزش زبان
فارســی تألیف کرده است .یکی از برجستهترین آثار ثمره ،کتاب «آواشناسی
زبان فارسی» است که توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.

 57نقاش در مرحله پایانی هفتمین دوساالنه دامون فر

 57هنرمند با  110نقاشــی به مرحله پایانی هفتمین دوســاالنه دامون فر راه
یافتند و آثارشــان در نمایشــگاه این رویداد که جمعه سوم اسفند افتتاح شد
به نمایش درمی آید .ســیفاهلل پویاراد ،مدیراین دوســاالنه که برای جوانان
زیر  25سال برگزار میشود با اعالم این خبر به «ایران» گفت« :پس از رکورد
چشــمگیر تقاضای  1424نقاش برای حضور در هفتمین دوســاالنه نقاشــی
دامون فر ،واقعاً کار هیأت داوران برای انتخاب سخت شد ،به روال همیشه
نخســت آثار رسیده روی ســایت دوساالنه بررسی شد ،سپس اصل آثاری که
به مرحله دوم داوری راه یافتند از نزدیک مورد بازبینی و تحلیل قرار گرفت
و یکصــد و 10اثــر از  57نقــاش به مرحله ســوم که همان ارائه در نمایشــگاه
اســت راه یافتنــد ».او افــزود« :پــس از افتتاحیــه ،داوران جلســات دیگــری
خواهند داشــت تا نفرات برتر را مشــخص کنند و برترین نقاش زیر  25سال
ایران در سال  ،1397دهم اسفند در مراسم اختتامیه معرفی میشود».

 100اجرای کنسرت در روزهای پایانی سال

حــدود  100اجــرای کنســرت از گروههــا و هنرمنــدان فعــال موســیقی اصیل
ایرانی ،موســیقی نواحی ،موســیقی کالســیک ،موســیقی تلفیقی و موسیقی
پاپ در آخرین روزهای باقیمانده ســال  ۹۷در تهران و تعدادی از شــهرهای
مختلف به اجرای برنامه میپردازند.

جاســی اسمالت بازیگر ســریال «امپایر» که چندی پیش
آن سوی مدعی شــد که هدف خشــونت عــدهای نژادپرســت قرار
مرز
گرفته است و با انتشار این خبر به صدر اخبار آمد به جرم
فریب پلیس و ادعای دروغ بازداشــت شــد .به گفته سخنگوی پلیس شیکاگو
این بازیگر ممکن اســت به دلیل ارائه گزارش دروغ به پلیس تا ســه ســال به
زنــدان محکوم شــود .طبق گــزارش خبرآنالین و بــه نقل از هالیــوود ریپورتر،
پلیس مدعی است که بازیگر سریال «امپایر» به دلیل ناراضی بودن از میزان
دستمزد و برای تبلیغ خودش این «فریبکاری خجالتآور» را برپا کرده است.

در مراسم بزرگداشت پوران شریعترضوی در کانون توحید تهران عنوان شد

او مرید شریعتی نبود ،یاورش بود

مراســم گرامیداشــت زندهیــاد پــوران
شریعترضوی عصر پنجشنبه در کانون
توحیــد تهــران برگزار شــد؛ مراســمی که
بــا گرمایی خــاص و در فضایی متفاوت،
بــا حضــور دههــا نفــر از شــخصیتهای
سیاســی ،فرهنگــی و اقشــار مختلــف
مــردم برگزار شــد .محمدرضا حکیمی،
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،اعظــم
طالقانی ،یوســف اباذری ،ناصر فکوهی،
محمــود دعایــی ،غالمعبــاس توســلی،
محمــد توســلی ،هاشــم صباغیــان و...
ازجمله حاضران و بعضاً سخنرانان این
مراسمبودند.
ëëپوران،مجاهدیامانتدار
به گزارش جماران ،سوسن شریعتی
در این مراســم بر یک وجه مشترک بین
پــدر و مــادرش تأکید کــرد و گفــت ،آنها
بــا وجــود تفاوتهایی که با هم داشــتند
در یــک چیز مشــترک بودند و آن عشــق
بــه مــردم بــود .او افــزود :وقتــی داشــتم
پیکر بیجان مادرم را به حســینیه ارشاد
مــیآوردم بــا مــن تمــاس گرفتنــد کــه
دیرتــر بیایــم چــون درها هنوز بســتهاند.
آنجــا متوجــه شــدم کــه پــدر و مــادرم از
ایــن نظر هــم به هــم نزدیــک بودند که
کســانی از مردههایشــان هم میترسند.
سوسن شریعتی مادرش را زنی فداکار و
مجاهد توصیف کرد کــه برای حفظ آثار
همســرش کمرهمت بســت و تا همین
اواخــر ،زندگی خــود را در اختیار فرهنگ
و بخصــوص انتشــار آثار دکتر شــریعتی
گذاشــت .او یکــی از نقشهــای مهــم
پوران شریعترضوی را به ثبت رساندن
میراث شفاهی و نیمهکارهای دانست که
پس از مرگ شریعتی باقی مانده بود.
دختر بــزرگ پوران شــریعترضوی
یادآور شــد که مــادرش آثار شــریعتی را
بدون کمترین سانسور ،منتشر و در اختیار
مــردم ایران قــرار داد و برای اینکه حفظ
امانــت کــرده باشــد حتی دستنوشــتهها
و نوشــتههای خصوصــی او را هــم
جمعآوری و منتشر کرد.
سوسن شریعتی در بیان اینکه رابطه
پدر و مــادرش ،رابطهای مــراد و مریدی
نبود ،عنوان کرد :اگر شریعتی دن کیشوت
بود ،مادر من سانچو بود .در واقع او هیچ
گاه مرید شریعتی نبود ،همین تفاوتها
باعث شد تا عدهای در اینکه او شوهرش
را درک کرده باشد ،تردید کنند .او مستقل
بود و با حقوق خودش روزگار میگذرانید
و برخــاف اینکــه زنــان معمــوالً بعد از
مرگ همسرانشان هیچکاره میشوند،
پوران شریعت رضوی به سختی توانست

متولیگری آثار شریعتی را بعد از انقالب
برعهدهگیرد.
وی تفاوت پدر و مادر خود را در آزادی
و امنیــت دانســت و توضیــح داد :پــوران
امنیــت ما بــود ،ولی شــریعتی بــا آزادی
تعریف میشد .تفاوت پوران و شریعتی
در موضوعی اجتماعی است.
او مــادرش را طرفدار جمله «کوچک
زیباست»توصیفمیکندومعتقداست
که پوران شــریعت رضوی فتح قلههای
بلنــد را بــرای شــریعتی میگذاشــت.
سوســن شــریعتی دربــاره ایــن تقابــل
همچنیــن گفــت :پــوران «هماکنــون» را
ســوژه قــرار داد و فتح قلههــای دور برای
او در اولویــت دیگــری بــود .بــه همیــن
دلیــل بود که پا در رکاب داشــته و از نشــر
تــا فروشــندگی کتــاب را برعهــده گرفته
اســت .با اینکــه او چریک نبــود ولی یک
پارتیزان فرهنگــی بود .تفاوت پدر و مادر
من در یک دعوای فلســفی هم هســت،
در ایدهآلیســم یا رئالیســم؟ در ایدهآل را
چسبیدن یا واقعیت را نگاه کردن؟ پوران
از واقعیتها با همه خطراتی که داشت،
فرصــت میســاخت و تمــام تالشــش
بعد از غیبت همسرش همین بود .ولی
شریعتیرمانتیکبود.
او مــادرش را بیــش از هــر چیــز یــک
شخصیت فرهنگی دانست که درگیری با
عالم سیاست را با مرگ برادرش در سال
 32تجربــه کــرده بود .به عقیده سوســن
شــریعتی ،ازدواج بــا علــی شــریعتی،
پوران شریعترضوی را در مسیر زیست
سیاســی قــرار داد و بعــد از آن ،او اگر هم
میخواســت از سیاســت فاصلــه بگیرد،
سیاست دســت از ســر او بر نمیداشت.
دختــر پــوران شــریعت رضــوی در ایــن
باره گفت :قبض و بســط مسائل سیاسی
پنــج دهه اخیر ایران شــامل حــال پوران
شریعت رضوی هم شده است؛ هر چند
که خود ایشان هرگز وارد مسائل سیاسی
به شــکل میدانی نمیشود ولی همیشه
در معرض نقد و بررسی بوده است.
او همچنین در حاشیه این مراسم در
پاسخ به پرسش خبرنگاری که از نسبت
فکری فرزندان شریعتی با میراث فکری
او پرســیده بــود ،گفــت :در مــورد اینکــه
حلقــه فکری فرزنــدان شــریعتی چقدر
بــه هــم نزدیــک یــا دور اســت را دیگران
باید تشــخیص بدهند ،ولــی در کل همه
بچههایشریعتیوپوران،خودرامتعلق
به یک سنت و خاستگاه مشخص ملی -
مذهبــی میدانند که گرفته شــده از فکر
شریعتی و پوران شریعت رضوی است.

خانوادهای که مؤمنانه زیستن را به ما میآموزند

علیاکبــر ســروش در مراســم ترحیم
پــوران شــریعترضوی کــه در کانــون
بــــرش
امــام خمینــی(ره) بابــل برگزار شــد،
ت رضوی را یک پارسای سیاسی ،اجتماعی خواند
شریع 
که این روحیهاش به فرزندان او نیز منتقل شده است.
این پژوهشگر تاریخ و فعال سیاسی در مورد خانواده
شــریعتی نیز گفت که آنها یک کلمه ،مقاله یا سخنرانی
تند از خود نشــان ندادهاند و با حفظ پارســایی سیاســی و
اجتماعی بر محور اصول خود حرکت میکنند .او همسر
و فرزنــدان دکتــر علــی شــریعتی را مصداق خانــوادهای
دانســت کــه تــاش میکنند بــدون هیچ تنشــی جامعه
ایــران را از ســنت به مدرنیته ارتقا دهنــد و این کار آنها را
ستود و بسیار بزرگ توصیف کرد.
او با بیان اینکه خانواده دکتر شریعتی با وجود جایگاه
پــدر در انقــاب ،هیچ غنیمتــی از این انقالب به دســت
نیاوردند ،افزود :این همان گوهر نایابی است که امروز ما
به آن احتیاج داریم .خانواده شــریعتی مؤمنانه زیستن
را به ما آموختند.
ســروش در اشاره به دشواریهایی که پوران شریعت
رضــوی تحمــل کــرد ،گفــت :در یــک مقطــع از زندگــی
مشترکشــان کــه دکتــر شــریعتی از دانشــگاه اخــراج
سوســن شــریعتی در پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه آیــا بــرای خانــواده دکتــر
شریعتی ،موانع و مزاحمتهای امنیتی
هم صورت گرفته است ،گفت :بیشترین
موانــع در دهه  60و در مورد چاپ و نشــر
آثــار و همچنیــن ممانعــت از برگــزاری
مراسم سالگرد درگذشت دکتر شریعتی
بــود .در خــرداد  1360قصــد برگــزاری
بزرگداشــت و ســالگردی بــرای دکتــر

شــد و درآمــدی نداشــت و بــه ســختی امــور زندگانی را
میگذراندنــد ،ایــن زن در مقابــل تمــام این مشــکالت
ســر خم نکرد و بعد از درگذشــت دکتر شریعتی بزرگ،
تربیــت کــردن فرزنــدان کوچــک را هم برعهــده گرفت
و بــا شایســتگی از این مســئولیت ســربلند بیــرون آمد و
فرزندانی تربیت کرد که امروز در تاریخ ،فلســفه و علوم
اجتماعی سرآمد هستند.
بــه عقیــده ایــن پژوهشــگر تاریــخ و فعال سیاســی،
شــریعتی به هیچ عنــوان اعتقــاد به انقــاب زودهنگام
نداشــت و معتقــد به خودآگاهــی مردم بــود و از نظر او
دموکراســی بــدون خودآگاهــی موجــب بروز مشــکالت
در جامعــه بــود .او گفــت :خیلیهــا شــریعتی را معلم
انقــاب معرفــی میکننــد امــا مــن معتقدم شــریعتی
معلــم خودآگاهی تاریــخ ما بود و جامعــه امروز ما هم
بــه تفکــر این دانشــمند نیازمنــد اســت.بدون تردید اگر
شــریعتی را مارکسیســتها یا مسیحیها داشــتند آن را
به یک شخصیت برجســته تبدیل میکردند ،اما ما این
کار را انجــام ندادیــم و در یک مقطعــی از تاریخ انقالب
کتابهای این متفکر را از مدرســهها و کتابخانهها خارج
کردیم و از طرف دیگر نتوانســتیم جایگزین خوبی برای
کتابهای او معرفی کنیم.

شــریعتی داشــتیم که برای جلوگیری از
برگزاری مراســم ،مشــکل ایجــاد کردند
و پــوران شــریعترضوی در ایــن ارتباط
خیلی اذیت شد چون فکرش را نمیکرد
روزی برخــی انقالبیــون ،بــرای خانــواده
شریعتیایجادمزاحمتکنند.
ëëشریعتیبهترازهرکسیپورانرامعرفی
کرد
برادر مرحوم شــریعت رضوی نیز در

ایــن مراســم به وجــوه دیگــری از زندگی
خواهرش اشــاره کرد و گفت :پوران مدیر
و مدبر و ادارهکننده تمام خانواده بود ،او
درتربیتچهار فرزند دکترعلیشریعتی
از همه امکانات خود استفاده کرد و امروز
هر کدام از آنها برای خود شخصیتی شده
و روح پدر و مادر خود را شاد کردهاند.
وی افــزود :پوران بــه تنهایی فرزندان
دکتــر را بزرگ کــرد و زندگی خود را وقف

انتشار آثار مرحوم دکتر شریعتی کرد .در
حقیقت برای شناختن مرحوم خواهرم،
هیچکــس مانند خود دکتر شــریعتی که
در قالــب یــک نامــه او را معرفــی کرده،
نتوانسته او را معرفی کند.
 ëëالگویی اجتماعــی و اخالقی از یک زن
ایرانی
ناصــر فکوهــی نیــز در این مراســم با
یبــان اینکــه بهعنــوان یکــی از نزدیــکان
خانواده شــریعتی در آنجا حضــور دارد،
گفــت :باید به یک جنبــه از زندگی پوران
خانم دقت زیادی شود .جنبهای که شاید
بهدلیل تغییرات زیاد در شرایط جامعه
توجه خاصی به آن نمیشــود؛ ایشان در
 20سالگی در یک جامعه زنستیز وقتی
برای تحصیل به تهران آمده بود ،چطور
باید از حق خودش دفاع میکرد؟ به نظر
من پوران از این لحاظ الگویی اجتماعی و
اخالقی است.
این انسانشــناس و مدرس دانشگاه
بیــان کــرد :زنــان امــروز در جامعــه مــا
موقعیت بسیار بهتری دارند و این وضع
بــا تــاش آنهــا در حــال بهتر شــدن هم
اســت .بیتردیــد ما در  40ســال گذشــته
دِیــن بزرگی نســبت بــه زنان داشــتیم و
پــوران نیــز در دوران خودش بســیار تنها
بود و برای آنکه وارد دانشــگاه شــود و در
جامعــه خود را جا بیندازد تبدیل به یک
الگو شده بود .بسیاری از جوانان امروز نیز
باید این الگو را برای خود در نظر بگیرند.
فکوهــی گفــت :پــوران بــا اینکــه در
بســیاری از مــوارد تحــت فشــار بــود امــا
کســانی را کــه در بیرون بودنــد در جریان
نمیگذاشــت .او همیشــه به همــه امید
مــیداد و قدرتــی شورشــی در وجــودش
بود که ســعی میکرد آن را به اطرافیان و
بچههای اطرافش منتقل کند.
وی در پایــان گفت :ما معلم بودن را
از پوران یاد گرفتیم و من هرگز ندیدم که
بعــد از پوران کســی قدر او بــه بچهها بها
داده یــا حــرف آنهــا را بشــنود .او یک زن
شورشــی بود و حاضر نبود آنچه جامعه
سنتی به زنان تحمیل میکند را بپذیرد.
ëëادایاحترامنوههابهسیاقنسلجدید
در بخشــی از این مراسم چهار نوه آن
مرحــوم ،هر کدام به نحوی از مادربزرگ
خود تشکر کردند .یکی با نواختن ویولن،
دیگــری بــا یک دســته گل و دوتــن دیگر
بــا ســخنرانی بــرای حاضریــن .آنهــا در
ســخنان خــود از ویژگیهای شــخصیتی
پوران شریعت رضوی گفتند که به لحاظ
دیــدگاه دو نســل بعــد از او در نــوع خود
جالب بود.

یک کارگردان و مدرس تئاتر در آخرین روز جشنواره تئاتر فجر مطرح کرد:

حضور کمرنگ «نمایش ملی» در مهمترین رویداد تئاتر ایران
«ایران» :امروز سیوهفتمین جشنواره
تئاتر فجر به کار خود پایان میدهد .به
همیــن بهانه بــه ســراغ داود فتحعلی
بیگی کارگردان و مدّرس تئاتر رفتیم و
از او درباره ماهیت جشــنواره و به ویژه
دوره اخیر آن پرسیدیم.
فتحعلــی بیگــی با اشــاره بــه اینکه
برگــزاری جشــنواره فــارغ از اینکــه چه
جشنوارهای باشد ،اساساً کار پرزحمتی
اســت ،گفت :اگر این جشــنواره مربوط
به هنر تئاتر و با ابعاد و گســتردگیهای
جشنواره تئاتر فجر باشد ،طبعاً زحمت
برپایی آن هم به همان تناســب بیشتر
خواهد بود .با این وصف نباید زحمات
دوســتانمان در اجرای ســیوهفتمین
جشنواره تئاتر فجر را نادیده بگیریم.
فتحعلی بیگی افزود :مالک تحلیل
جشــنواره نباید میزان همسلیقه بودن
جشنواره با ســلیقه ما باشد .بههر حال
در هــر جشــنوارهای یکســری از کارهــا
بیشــتر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد و
یکسری از کارها قرار نمیگیرند یا اصالً
به آنها توجه نمیشود .بهنظر من آنچه

باید مالک نقد و تحلیل یک جشــنواره
باشد ،این است که ببینیم آن جشنواره
در دورههای خود تا چه اندازه توانســته
نقشه راه مشخص و معینی برای خود
ترســیم کند .فتحعلــی بیگی با اشــاره
به ســی و هفتمین جشــنواره تئاتر فجر
اضافه کــرد :همه ما شــنیده و گفتهایم
کــه جشــنواره بینالمللــی تئاتــر فجر،
ویترین تئاتر ایران است .بهعبارت دیگر
جشنواره تئاتر فجر فرصتی است برای
اینکه هنر نمایش این ســرزمین بتواند
خــود را در ســطحی گســترده عرضــه و
مطــرح کند و دیده شــود .پیداســت که
در چنین جشنوارهای ،نمایشهایی که
بتوانند شایســته صفت «ملی» باشند،
باید مورد توجه قرار بگیرند.
این مدرس تئاتر در پاسخ به سؤالی
دربــاره مختصــات نمایــش ایرانــی
گفــت :وقتــی از نمایــش ایرانی حرف
میزنیم ،در واقع منظورمان نمایشــی
اســت کــه هــم در محتــوا و هــر در فرم
ایرانی باشــد .معلوم اســت کــه این به
معنــای بیتوجهــی بــه دســتاوردهای
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بازداشت بازیگر امریکایی به جرم فریبکاری

مهــران غفوریــان کــه بازیگــری را
بــا مجموعــه طنــز ُ
«جنــگ  »۳۹بــه
کارگردانــی داریــوش کاردان آغاز کرد
از ســال  ۱۳۷۶بــه جمــع کارگردانــان
تلویزیونــی پیوســت .او اواســط دهــه
هفتاد ســریال طنــز پرمخاطــب «این
چنــد نفــر» را کارگردانــی کــرد که بین
مردم بهنام هژیرها معروف شده بود.
بعــد از آن هــم« ،زیر آســمان شــهر»
یــک ،دو و ســه را ســاخت کــه آغــازی

شــد برای پخش هر شب سریالها در
تلویزیــون .غفوریــان کــه از چهرههای
محبوب مردم در حوزه طنز اســت در
گفتوگــو بــا مهر از ســاخت تاک شــو
جدیدی برای شــبکه نســیم خبر داده
که قرار است خودش اجرا ،کارگردانی
و تهیهکنندگــیاش را بر عهده داشــته
باشــد.او در پاســخ بــه ایــن ســؤال
خبرنــگار که چــرا بهرغم اعــام قبلی
هنــوز ســاخت ســریال «زیــر آســمان

شهر »۴محقق نشده گفت :من خیلی
دوســت دارم «زیر آســمان شهر »۴را
بســازم و زمانــی هم که اعــام کردیم
قرار اســت این ســریال ســاخته شــود،
خیلی اســتقبال شــد ولی باید شرایط
بــرای ســاخت آن مهیــا شــود .ایــن
بازیگر و کارگردان افزود :ساخت «زیر
آســمان شــهر »۴یکــی از عالقههــای
قلبــی من اســت و اطمینــان دارم اگر
متــن خوبــی داشــته باشــیم ،ســریال

هــم اثــری جــذاب میشــود .همــان
زمــان که اعالم کردیم قرار اســت این
کار را بســازیم رضا عطــاران نیز اظهار
آمادگی کرد که مشــاور کار شــود و این
یعنــی این ســریال ،کار خوبــی خواهد
شــد چــون او آدم باهوشــی اســت و
میتوانســت بگوید این کار را نســازم.
غفوریان با اشــاره به پــروژه جدیدش
اینطــور توضیح داد :کارهــای زیادی
در ذهــن بــرای انجــام دارم امــا ایــن

برنامــه را به تاک شــو معروف اســت
زودتــر از بقیه دســت خواهــم گرفت.
البتــه هنوز اســم این تاک شــو قطعی
نشــده امــا مثل خیلی از تاکشــوهای
امریکایی اســت کــه برخــی از آنها در
کشــور اجــرا شــدهاند و برخــی نــه اما
ایــن مــدل برنامــه کــه در همــه دنیــا
انجام شــده در ایران هنوز تولید
نشــده و به کار جیمی فالن
شباهت دارد.
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در راســتای سیاســت شفافســازی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و در چارچــوب قانــون انتشــار و دسترســی آزاد به
سینــما
اطالعات ،ســازمان امور ســینمایی و سمعی بصری وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،پنجشنبه  2اسفندماه فهرست پرداختیهای سازمان
ســینمایی به جشــنوارههای ســینمایی را اعالم کرد .در میان آمــار و ارقام اعالم
شــده برای دو بخش جهانی و ملی ســی و ششمین جشــنواره فیلم فجر ،اعالم
رقم یک میلیارد حق الزحمه در جشــنواره ملی فجر در برخی رسانهها خبرساز
شــد .طبق اطالعات ارائه شــده در این جدول 972 ،میلیون تومان حق الزحمه
به شورای سیاســتگذاری ،هیأتهای انتخاب و داوری و عوامل اجرایی پرداخت
شــده اســت .همزمان با انتشــار این آمار خبرگزاری فارس ،مدعی شد دستمزد
ابراهیم داروغهزاده منهای امتیازات و اختیارات او  100میلیون تومان بوده است.
ایــن ادعا با واکنــش ابراهیم داروغهزاده همــراه بود و او دراین باره نوشــت :این
حجــم از دروغگویــی و دروغ پراکنی به این وجه برازنده نام شــما و نهادی که به
آن وابســته هستید نیست .اطالعات ارائه شده در این جدول با استناد به کلیات
هزینههای این جشــنواره در  9بند منتشــر شــده و با توجه به حواشی ایجاد شده
باید منتظر ماند و دید آیا ســازمان ســینمایی در روزهای آینده جزئیات بیشتری
در این خصوص منتشر خواهد کرد .شفافیت مالی از میزان هزینهها ،حمایتها
و درآمدهــای معاونتهای وزارت فرهنگ وارشاداســامی از جمله موضوعاتی
است که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از زمان دریافت رأی
اعتمــاد در مجلس همواره بر آن تأکید داشــته اســت تا پس از اتمــام هر رویداد
فرهنگــی و هنــری بویــژه جشــنوارهه ا و نمایشــگاهها و ...هزینهکردهــا در تمــام
معاونتها به صورت مشخص و شفاف از طریق سایت وزارتخانه اطالعرسانی
شود تا نقطه ابهامی برای افراد باقی نماند .در این میان سازمان سینمایی پیش
از معاونتهای دیگر در این خصوص پیش قدم بوده اســت .حســین انتظامی،
دســتیار ارشــد وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی که  ۲۶آبانماه به عنوان سرپرست
سازمان سینمایی به جای محمدمهدی حیدریان معرفی شد ،در همان روزهای
آغازین نشســتن بر این مســند اعالم کرد شــفافیتی کــه در معاونت مطبوعاتی
دولت یازدهم کلید زده شــد را با قدرت و جامعیت بیشــتر در سازمان سینمایی
ادامه خواهد داد؛ البته شفافسازیهای مالی در سازمان سینمایی از اواخر سال
گذشــته با انتشار گزارشهایی از حمایتهای مالی بنیاد سینمایی فارابی و بعد
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و نیز حمایتهای هشت ساله مؤسسه
رسانههای تصویری از فیلمسازان آغاز شده بود.

میخواهم یک کار جیمی فالنی بسازم

editorial@iran-newspaper.com

هنری غرب نیســت اما این توجه نباید
منجر به مرعوب شدن شود و نوشتن و
اجرای نمایشهایی را بهدنبال داشته
باشد که نه به لحاظ ساختار و نه از نظر
محتوا رنگوبویی از فرهنگ و زیســت
ایرانــی نــدارد .بــه بیــان ســادهتر نباید
منجر به «فرنگیبازی» شود .چون این
فرنگــی بازیهــا را خود غربی کــه از ما
بهتر بلدند!
فتحعلــی بیگــی کــه خــود ســابقه
داوری در جشــنواره تئاتر فجــر را دارد،
ادامــه داد :کمتــر دورهای از جشــنواره
تئاتر فجر بوده که خروجی قابلاعتنایی

از حیث تئاتر ملی به دست داده باشد.
به همین دلیل یکی از مشکالتی که در
اکثر دورههای جشــنواره وجود داشــته،
نداشــتن چشــماندازی از تئاتر ملی ما
بوده است؛ چشماندازی که نشانمان
دهد تئاتر ایران به کدام سمت میرود
و به لحاظ محتوا و سبکوســیاق کدام
مســیر را در پیش گرفته و قرار است به
کجا برســد .مــا در جشــنواره تئاتر فجر
نمایشهــای زیــادی میبینیــم کــه از
ایرانــی بــودن فقط زبانشــان فارســی
اســت و اگر متن را ترجمه کنید ،شــاید
چیــزی نباشــد کــه بــر اینجایــی بــودن

آن داللــت کنــد .مــا مدتهــا اســت
کــه در جشــنواره فجــر شــاهد اجــرای
نمایشــنامههایی ماننــد آثــار آقــای
بیضایی یا مرحوم رادی نیستیم.
او در بخــش دیگــری از نقــد خــود
دربــاره محتــوای جشــنواره تئاتــر فجر
افــزود :موضــوع دیگــری کــه جــا دارد
در مــورد جشــنواره بــه آن توجه شــود،
ایــن اســت کــه مســائل اجتماعــی در
نمایشهــا بســیار کمرنــگ شــده و ما
بیشــتر شــاهد اجــرای نمایشهایــی
هســتیم که در آنها موضوعــات فردی
جای مســائل اجتماعی را گرفته است.

حتــی در موضوعاتــی کــه میتوانــد
ریشــههای عمیــق اجتماعــی داشــته
باشــد هــم میبینیــم کــه مســأله در
همــان ســطح فــردی قضیه رها شــده
اســت .نمونه بــارز این مدعــا در طرح
موضــوع خیانــت در زندگی زناشــویی
مشهود اســت .نمایشهایی میبینیم
که موضــوع خیانــت را دســتمایه قرار
میدهنــد امــا بــه ریشــههای آن توجه
نمیکنند و آن را طوری مطرح میکنند
کــه نشــان میدهــد ابعــاد اجتماعی و
ریشههای آن از نگاه نمایشنامهنویس
پنهان مانده است.
فتحعلیبیگیدرخاتمهخاطرنشان
ساخت :به هر حال آنچه مطرح شد ،نه
فقــط ناظر بر یک دوره از جشــنواره ،که
نگاهی کلی اســت و دورههای مختلف
را دربرمیگیرد .بنابراین موضوع بیش
از آنکه به نحوه اجرای یک دوره مربوط
باشــد ،به وضعیت کلی تئاتر در کشــور
مــا برمیگــردد و نشــان میدهــد که ما
نیازمندیکتجدیدنظردرسیاستهای
مربوط به هنر نمایش هستیم.

