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اعتراض متولی سفر به گرانی بلیت 
هواپیما

افزایش ۳۰ درصد قیمت بلیت هواپیما همزمان 
سفر«،  برای  تقاضا  »تحریک  طرح  اجرای  با 
اعتراض متولی گردشگری و سفر در کشور را 
برانگیخت. مدیرکل گردشگری داخلی گفت: این 
تصمیم بدون دریافت نظر وزارت گردشگری و 
بدون توجه به شرایط سفر در کشور، گرفته شده 

است.
مصطفی فاطمی در اعتراض به این که افزایش 
۳۰ درصد قیمت بلیت هواپیما دقیقا همزمان 
از  برای سفر«  تقاضا  اجرای طرح »تحریک  با 
سوی معاونت گردشگری اتفاق افتاده است، با 
طرح این پرسش که چرا وزارت میراث فرهنگی، 
عالی  گردشگری و صنایع دستی عضو شورای 
هواپیمایی کشور نیست؟ در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: در شورای عالی هواپیمایی کشوری، 
وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه 
وزارت  اما  خارجه عضو هستند،  امور  وزارت  و 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که 
متولی اصلی سفر و گردشگری در کل کشور 
است، عضو این شورا نیست! عضویت نداشتن 
ما باعث شده بدون دریافت نظرات این وزارتخانه 
چنین  کشور،  در  سفر  نیاز  به  توجه  بدون  و 

سیاست هایی اعمال شود.
کرد:  تاکید  داخلی  گردشگری  مدیرکل 
بدون درنظر گرفتن  سیاست گذاری گردشگری 
خصوص  به  حمل ونقل  شرایط  و  شاخص 
قابلیت اجرا هم  امکان پذیر نیست و  هواپیما، 

ندارد.
او با تاکید بر این که عضویت نداشتن وزارت 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
در شورای عالی هواپیمایی کشور نقص است، 
از  پس  و  موجود  وضع  در  گردشگری  افزود: 
دارد،  نیاز  تقاضا  تحریک  به  رکودهای طوالنی 
درحالی که افزایش ناگهانی ۳۰ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما، همزمان با اجرای طرح تحریک 
تقاضا، نه تنها اجرای این طرح و مدیریت سفر 
را مختل می کند که تقاضای سفر را هم کاهش 

می دهد.
تخت  و  صندلی  تطابق  شد:  یادآور  فاطمی 
جزو پنج راهبرد اصلی توسعه گردشگری در دنیا 
است، ولی ما نمی توانیم چنین راهبردی را در 
کشورمان اعمال کنیم، چون در اجرا با مشکل 

مواجه می شویم.
ترین  ساده  کرد:  اظهار  گردشگری  مدیرکل 
شکل ماجرا این است که وزارت میراث فرهنگی 
عالی  شورای  در  دستی  صنایع  و  گردشگری 
هواپیمایی کشور عضو شود و نماینده مطلع این 
بخش نیز حضور داشته باشد، تا نظرات آن در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به 
قیمت گذاری بلیت هواپیما مورد توجه قرار گیرد. 
با این رویه نمی توان که یک روز بلیت را دو نرخی 
می کنند و روز دیگر ناگهان ۳۰ درصد قیمت ها 
را افزایش می دهند چگونه می توان تقاضا برای 

سفر ایجاد کرد.
فاطمی در عین حال یادآور شد:  وزارت راه و 
مشخصا سازمان هواپیمایی کشوری مطابق با 
احکام سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب 
»سیاست های  است  موظف  وزیران،  هیأت 
نقل  قیمت گذاری حمل و  حوزه  در  را  حمایتی 
هوایی در جهت توسعه مقاصد گردشگری تنظیم 
تصمیم گیری هایی  چنین  با  درحالی که  کند.« 
خالف این سند و احکام صادر شده، رفتار شده 

است.
با  گذشته  هفته  در  هواپیمایی  شرکت های 
بازار  دیگر  بار  هواپیما،  بلیت  قیمت  افزایش 
سفرهای هوایی را ملتهب کردند. از همین رو، 
دادستان تهران به شرکت های هواپیمایی دستور 
داد در اسرع وقت قیمت های تعیین شده بلیت 
جاری  ماه سال  دی  از  قبل  حالت  به  هواپیما 
اعاده شود. پس از آن، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی ایران گفت که شرکت های هواپیمایی 
بر اساس قانون نرخ بلیت را ۳۰ درصد افزایش 

دادند.

»طاهره صفارزاده« به چه چیز نقد 
تند داشت؟

برگزیده های  اولین  جزو  صفارزاده  طاهره 
جشنواره  شعر فجر بود، جشنواره ای که اولین 
تجربه اش را پشت سر می گذاشت اما از نقد تند 

این برگزیده خود در امان نبود.
به گزارش ایسنا، جشنواره شعر فجر در رده 
متأخران جشنواره های فجر قرار دارد. در واقع 
۱۴ سال پس از برگزاری جشنواره فیلم فجر بود 
که جشنواره ای با عنوان »جشنواره  شعر فجر« 
راه اندازی شد تا شعر نیز از داشتن یک جشنواره 
به  نماند.  عقب  اسالمی  انقالب  فجر  ایام  در 
همین خاطر بود که سال ۱۳۸۵ نخستین دوره 

این جشنواره برگزار شد.
با اما و  البته این جشنواره در زمان برگزاری 
اگرهایی درباره اصل برگزاری جشنواره ملی شعر 
مواجه بود. دیده نشدن جریان های مختلف ادبی 
از نگرانی هایی بود که همواره همراه این جشنواره 
جشنواره  که  می شده  تأکید  و  هست  و  بوده 
ملی همه جریان ها را ببیند. روند جشنواره البته 
به مرور به جای ارتقاء، از این اصل و مطالبه مدام 
فاصله گرفته است. بین المللی بودن جشنواره 
و  می شد  مطرح  که  بود  تردیدهایی  از  هم 
درنهایت هم هیچ وقت این پیشوند برای جشنواره 

عمال محقق نشد.
جشنواره شعر مانند دیگر جشنواره های فجر 
چندان پر زرق و برق نیست و برگزار شدنش 
چندان سر و صدا و شوقی ایجاد نمی کند. گاه 
به نظر می رسد که برگزاری اش نوعی رفع تکلیف 
است و گاه حاشیه های پررنگی دارد مثال دعوت 
از  یکی  هشتم.  دوره  در  رؤیایی«  »یدالله  از 
نقدهای همیشگی اش هم تکرار اسامی تعدادی 
گاه  و حتی  از دست اندرکاران، سیاست گذاران 
برگزیدگان است که این موضوع خود به خود 
می تواند دلیل دیگری برای کم اعتباری و استقبال 

کم از این جشنواره  باشد.
با همه این اوصاف جشنواره شعر فجر هم در 
تاریخ برگزاری خود حضور جمع قابل توجهی از 

شاعران ایران را شاهد بوده است.
در بخش کافه خاطره قصد داریم، به مروری 
این  مختلف  دوره های  در  شاعران  حضور  از 

جشنواره بپردازیم.
طاهره صفارزاده، شاعر، پژوهشگر و  مترجم 
قرآن، در بخش نو )سپید و نیمایی( نخستین 
جشنواره شعر فجر با داوری: احمد میراحسان، 
محمدباقر  علی پور،  مصطفی  باقری،  عباس 
برگزیده شد.  و شاپور جورکش،  اهری  کالهی 
نخستین  از  بخش  این  داوران  هیات  واقع  در 
محمد  صفارزاده،  طاهره  میان  از  جشنواره 
شمس لنگرودی، بیژن نجدی، احمدرضا احمدی 
را  صفارزاده  گرمارودی،   موسوی  سیدعلی  و 
انتخاب کرد. صفارزاده در مراسم پایانی نخستین 
دوره جشنواره در محل تاالر وحدت حاضر شد و 
در ردیف های میانی نشست. هنگام اعالم نامش 
هم بدون حاضر شدن روی سن، لوح تقدیرش 
را از ایمانی خوشخو - معاون هنری وقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی - گرفت و درنهایت هم 

جایزه اش را به سلمان هراتی اهدا کرد.
در  شدنش  برگزیده  از  بعد  صفارزاده   
فجر  شعر  جشنواره  به  ایسنا،  با  گفت وگویی 
چرا شعر  گفت:  و  کرد  وارد  تندی  نسبتا  نقد 
انقالب پیشگام هنرها  که در یاری و همراهی 
بوده است، بعد از ۲۷ سال به تجربه  اول قدم 
تاریخچه   و  پژوهش  فاقد  جشنواره   می گذارد؟ 
شعر انقالب، فاقد عرضه  نمونه های شعر موفق 
و شرح و روند پیشرفت علمی و هنری شاعران 
چند نسل بود. در این جشنواره، تنها چند غزل 
این که شیوه   متوسط خوانده شد؛ همین! بعد 

داوری به اطالع حضار نرسید.
او سپس گفته بود: تقسیم بندی بخش های 
جشنواره از لحاظ محتوا در ساختار شعر بود؛ 
در  شعر  کلیت  و  جامعیت  باید  درصورتی که 
نظر باشد. همچنین جای خالی یک سخنرانی 
یا عرضه ی یک مقاله در بررسی وضعیت شعر 
جوان،  شاعران  خود  یا  مهمان  جوانان  برای 
زدن،  جایزه،  کف  اهداء  بود.  مشهود  کامال 
حاشیه یای  بخش  در  تنها  موسیقی،  همراهی 
جشنواره ی هنری تنوع و نشاط می تواند ایجاد 
کند؛ نه این که وقت عمده ی برنامه را به خود 
اختصاص دهد. خدا کند جشنواره های هنری 
دیگر به کیفیت های پژوهشی و علمی آراسته 
شده باشند. من چون توفیق حضور در هیچ یک 
از جشنواره ها را نداشته ام، می توانم امیدوار باشم 

که چنین بوده باشد.
 طاهره صفارزاده - شاعر و مترجم قرآن - در ۴ 

آبان ۱۳۸۷  در سن ۷۲ سالگی درگذشت.
با همه این اوصاف اما جشنواره شعر فجر در 
نخستین دوره خود با دبیری علیرضا قزوه نسبت 
به بیشتر دوره ها از حضور متنوع تر شاعران از 
و  شاعران  ویژه  به  فکری،  مختلف  طیف های 

نام های پیشکسوت، برخوردار بود.

 به گزارش ایسنا، عزت الله ضرغامی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت با بیان اینکه در راستای توسعه گردشگری 
در کشور و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه باید فضا 
را باز کنیم، مردم را درک کنیم و سخت گیری به مردم 
نکنیم گفت : همه این اقدامات را باید در چارچوب شرع 
و دستورات الهی انجام دهیم و این موضوع می تواند 

گردشگری داخلی در کشور ما نیز افزایش دهد.
ضرغامی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران درباره 
طرح اخیر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای لغو 
روادید یکطرفه با برخی از کشورها به منظور توسعه 
گردشگری در کشور اظهار کرد: در قالب این طرح ما 
کشورهای دنیا را به پنج گروه تقسیم کردیم و معتقدیم 
که باید یک اقدام جمعی برای لغو روادید با تعدادی از 

کشورها انجام شود.
وی با بیان اینکه هر کدام از این کشورها که در این 
طرح در نظر گرفته شده اند ویژگی هایی دارند و دارای 
مزیت های نسبی برای جذب گردشگر برای ما هستند 
خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ کشور را در این ارتباط در 
نظر گرفته ایم که باید با آنها لغو روادید کنیم. حتی لغو 

روادید یکطرفه.
ضرغامی ادامه داد: برخی فکر می کنند که لغو یکطرفه 
روادید ممکن است مشکالتی را به لحاظ پروتکل های 
دیپلماتیک و یا در سطح سیاسی به وجود آورد؛ ولی 
من به عنوان مسئول گردشگری در کشور لغو روادید را 
به صورت یکطرفه مشکل نمی دانم. چرا که بسیاری از 
کشورهایی که در حوزه گردشگری کارنامه خوبی دارند؛ 
اقدام به لغو یکطرفه روادید کرده اند. مثال امارات با بیش 
از ۱۳۰ کشور به صورت یکطرفه لغو روادید کرده و این 
موضوع در مورد ترکیه نیز مصداق پیدا می کند و این 
کشور با حدود ۸۰ کشور لغو روادید یکطرفه کرده است.

وی ادامه داد: ما یک سری سختگیری هایی داریم و با 
توجه به مسائل خاصی که در کشور هست؛ اغتشاشات 
ماه های اخیر و اضافه شدن مشکالت مربوط به اینترنت 
و یا مسائل جاسوسی مسائل جذب گردشگر را دچار 
اشکاالتی می کند. ما در همین چارچوب این پیشنهاد را 
دادیم. در ارتباط با هر کدام از این کشورها توجیحات 
و توضیحات الزم را ارائه کردیم تا لغو روادید یکطرفه به 

صورت جمعی انجام شود.
وی اضافه کرد: البته همانطور که گفتم تاکید داریم 
یک  نه  باشد،  به صورت جمعی  روادید  لغو  این  که 
کشور خاص. مثال چندی پیش ما در مورد روسیه یک 
پیشنهاد خاصی را در این ارتباط آوردیم که در دولت به 
شدت رد شد و همه نظر منفی دادند و فقط من و آقای 
امیر عبدالهیان که این طرح را آورده بودیم موافق بودیم.
وی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم این کشورها 
در پنج گروه تقسیم شده اند که هر کدام ویژگی هایی را 
دارند. من در مورد این طرح جلسه گذاشتم و ویژگی ها 
و خصوصیات تک تک این کشورها را بررسی و اعالم 
کردم و ان شاءالله اگر نامه این موضوع آماده شود آن را 

در دولت مطرح می کنم.
ضرغامی گفت: برای گردشگری باید اقدام کرد؛ با 

تکیه بر قوانین عادی گردشگری ما رونق نمی گیرد.

از  برخی  که  می بینیم  بعضا  ما  داد:  ادامه  وی 
کشور  یک  به  کنسرت  یک  دیدن  برای  شهروندان 
اگر در  آنها زیاد است و  همسایه می روند که تعداد 
داخل کشور با ضوابطی که داریم کنسرت خوبی برگزار 
شود، خیلی از آنها نمی روند به کشور همسایه تا در آنجا 

پول خرج کنند.
ضرغامی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه 
این افراد برای دیدن کنسرت افراد خاص به خارج از 
کشور می روند، افرادی که ممکن است در داخل نتوانند 
کنسرتی را برگزار کنند، تصریح کرد: اتفاقا معتقدم که 
کنسرت های  و  موسیقی  حوزه  در  ما  های  توانمندی 
است  نفر ممکن  یک  البته  است.  زیاد  هنری خیلی 
که بخواهد خواننده خاصی را ببیند، ولی همه اینطور 
نیستند. باید یک فضای شاد و بازی ایجاد شود که 

خانواده ها بیایند و از این فضا استفاده کنند.
فرهنگی  میراث  و  در گردشگری  مقام مسئول  این 
چند  عقیلی  ساالر  آقای  گذشته  سال  اینکه  بیان  با 
کنسرت برگزار کردند مثال در ارگ بم ۲۰ هزار نفر همراه 
با خانواده آمدند و از این فضا استفاده کردند، گفت: 
متاسفانه بعضا تنگ نظری وجود دارد. من چند وقت 
پیش در نمایشگاه دستاوردهای بانوان شرکت کردم و 
توئیتی زدم که متاسفانه چند نفر خیلی تندروی کردند 
و رفتار ناشایستی داشتند و تعدادی از خانم ها در این 
بسیار  محتوای  همخوانی  و  آئینی  صورت  به  مراسم 
خوبی را در وصف پیامبر و امام علی )ع( اجرا کردند و 

هیچ مشکل شرعی هم نداشت. دیگر نمی شود، آنقدر 
سختگیری کرد و من به آن آقایی که اشکال می گیرد 
اگر  که  تند می کند می گویم  برخوردهای  و  رفتارها  و 

تحریک می شود، نگاه نکند.
وی ادامه داد: امام)ره( به برخی از این افراد می گفت 
و  می بینید  تلویزیون  از  را  تصویر  فالن  اگر  شما  که 

حالتان بد می شود به آن نگاه نکنید.
ضرغامی در همین چارچوب گفت: من چند سال 
قبل به جلسه ای رفته بودم، در آن جلسه یک فرد که 
فرد موجهی نیز بود حتی به گویندگان اخبار هم اشکال 
می گرفت و معتقد بود که گویندگان اخبار هم باید از 
مردها انتخاب شود. اگر آن فرد به صورت گوینده خبر 
نگاه می کند و دچار مشکل می شود نگاه نکند، شاید 

بیماری است.
ضرغامی تصریح کرد: بنابراین من تاکید بر این دارم 
که باید فضا را باز کنیم. مردم را درک کنیم، سخت 
گیری به مردم نکنیم و همه این اقدامات را در چارچوب 
شرع و دستورات الهی انجام دهیم ؛ این موضوع باعث 

می شود که حتی گردشگری داخلی نیز تقویت شود.
وی همچنین در مورد برنامه های این وزارتخانه برای 
سفرهای نوروزی تصریح کرد: جلسات ستاد سفرهای 
با  نزدیک  آینده  در  ان شاءالله  شده،  شروع  نوروزی 
دیگر دستگاه های مربوطه نیز جلسه برگزار می کنیم و 

برنامه هایمان را برای سفرهای نوروزی اعالم می کنیم.
ادامه  در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزیر 

صحبت های خود در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه 
هیات دولت در ارتباط با حاشیه های به وجود آمده در 
مورد تاج های سلطنتی تصریح کرد: افراد وابسته به رژیم 
پهلوی قبل از پیروزی انقالب تا آنجا که می توانستند 
اموال ملت ایران را بردند و در مورد این دو تاج فضا 
ایجاد شد و بعدا معلوم شد که این دو تاج در کنار 
تاج های دیگر هستند و همانطور که گفتم آنها آنقدر 
بردند که اوال دیگر نیاز نبود که چیزهای دیگر را ببرند 
و بعدا برایشان دچار مشکل شود. چون اینگونه وسایل 
مثل تاج ها هویت ملی ما در سطح جهانی هستند و 
آنها نمی توانستند خیلی روی آن معامله کنند و بعد هم 

دیگر نیازی نداشتند چون به اندازه کافی برده بودند.
به  منتهی  روزهای  در  افزود:  ارتباط  همین  در  وی 
که  خوبی  اقدامات  از  یکی  اسالمی  انقالب  پیروزی 
انجام شد این بود که کارکنان متعهد بانک مرکزی یک 
افشاگری کردند و یک لیست چند صفحه ای را منتشر 
کردند که رژیم پهلوی چه پول ها و ارزهایی را از کشور 
خارج کرده بودند. رقم های بسیار درشتی بود و آنها از 
کشور خارج کرده بودند و این اعالمیه کمر رژیم پهلوی 
را شکاند و نشان داد که عمال رژیم پهلوی همه در حال 

فرار هستند و پول هایشان را جلوتر فرستاده اند.
آنها  بالهت  از  دیگری  نمونه  امروز  داد:  ادامه  وی 
را مشاهده می کنیم. در حالیکه کسی آنها را تحویل 
نمی گیرد و به آنها توجهی ندارد، آنها به یکدیگر وکالت 
می دهند و خیالشان راحت است که چه اتفاقی می افتد.

کوچه »ماه« در حد فاصل میان خیابان فلسطین جنوبی و برادران 
مظفر )صبا( حاال تابلویی به نام خسرو شکیبایی دارد.

به گزارش ایسنا، نامگذاری بعضی از خیابان ها و کوچه های تهران 
به نام چهره های فرهنگی، هنری و علمی از دوره پیشین شورای شهر 
تهران در دستور کار بود. البته گاهی گله ها و انتقادهایی هم از بابت 
انتخاب بعضی از کوچه ها و خیابان ها وجود داشت. با این همه، 
روند کلی این نامگذاری ها برای هموطنانی که دغدغه فرهنگ و هنر 

دارند، خوشحال کننده بوده و هست.
حاال هم در ادامه این نامگذاری ها، کوچه »ماه« )بین فلسطین 
نامگذاری شده  نام خسرو شکیبایی  به  برادران مظفر(  جنوبی و 

است.
از آنجاکه ساختمان شماره دو خانه تئاتر در این کوچه قرار دارد، 
در نگاه اول به نظر می رسد دلیل انتخاب این کوچه، این موضوع 

باشد. با این حال نه خانه تئاتر و نه خانواده خسرو شکیبایی از این 
نامگذاری خبری نداشتند.

ایسنا برای دریافت جزییات بیشتری در این زمینه با ایرج راد، 
رییس هیات مدیره خانه تئاتر و پوریا شکیبایی، پسر خسرو شکیبایی 

تماس گرفت ولی هر دو از این نامگذاری اظهار بی اطالعی کردند.
تهران  شهر  شورای  که  است  ضروری  نکته  این  توضیح  البته 
تابستان سال گذشته نامگذاری کوچه »ماه« به نام خسرو شکیبایی 
را تصویب کرده بود ولی این موضوع به تازگی اجرایی شده است. 

هرچند کسی زمان دقیق اجرایی شدن آن را نمی داند.
خسرو شکیبایی سال ها پیش از حضور در آثار تصویری با بازی 
در تئاتر و صداپیشگی و دوبله فعالیت خود را آغاز کرد. او دانش 
آموخته رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیباست که فعالیت هنری 
کارگردانی  استادانش  توسط  که  نمایش هایی  در  بازی  با  را  خود 

می شد، آغاز کرد.
خسرو شکیبایی که سال ها با حمید هامون در فیلم »هامون« 
داریوش مهرجویی باورش کردیم جمعه، ۲۸ تیرماه سال ۸۷، در 
سن ۶۴سالگی بر اثر سکته ی قلبی از دنیا رفت و پیکرش در مراسم 
تشییع باشکوهی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک 

سپرده شد.
شکیبایی که برای »هامون« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را 
در هشتمین دوره ی جشنواره فجر گرفت، سال ها بعد به خاطره فیلم 
»کیمیا«ی احمدرضا درویش، دوباره این سیمرغ را به خانه برد. 
او سومین سیمرغ خود را هم را برای بازی در نقش عادل مشرقی 
فیلم »ساالد فصل« فریدون جیرانی گرفت و از آخرین افتخارات 
شب«  »اتوبوس  فیلم  برای  افتخار  دیپلم  دریافت  هم  شکیبایی 

کیومرث پوراحمد بود.

ضرغامی در حاشیه جلسه دولت: 

باید فضا را باز کنیم 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد که باید فضا را باز کنیم. مردم را درک کنیم و به مردم سخت گیری نکنیم.

و شکیبایی شد کوچه ای که بی سر و صدا به نام خسر

بنابراین من 
تاکید بر این 
دارم که باید 

فضا را باز کنیم. 
مردم را درک 
کنیم، سخت 

گیری به مردم 
نکنیم و همه 

این اقدامات را 
در چارچوب 

شرع و 
دستورات الهی 

انجام دهیم

اینچنین حمایت  از موضوعاتی  در شرایط حاضر  است:  معتقد  مریم دوستی 
می شود و مورد توجه جشنواره های خارجی هستند اما من تمایلی به سوءاستفاده از 
این موقعیت و شرایط را نداشتم و ترجیح دادم در این رویدادها حضور نداشته باشم

این روزها مشغول ساخت فیلم سینمایی  مریم دوستی )کارگردان سینما( که 
»الناز« است، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره این فیلم گفت: »الناز« یک فیلم 
اپیزودیک است که قصه های متفاوتی را با یک موضوع مشترک روایت می کند. همه 
قصه های این فیلم درباره مادران جوانی ست که در شرایطی متفاوت در شهرهای 

مختلف زندگی می کنند.
دوستی خاطرنشان کرد: این فیلم در واقع اثری است که به نوعی موضوع کودک 
ابعاد  که  موضوعی ست  همسری  کودک  که  آنجا  از  می کند.  دنبال  را  همسری 
گسترده ای دارد و در مناسبات فرهنگی هر منطقه شمایل متفاوتی دارد، باید عوامل 
شکل گیری آن و تبعاتی که دارد را در همان مناطق دنبال کرد و به طور کل هنوز 
درباره کودک همسری در کشورمان صحبت چندانی نشده و اطالعات زیادی هم از 

آن وجود ندارد.
وی افزود: من تحقیقات گسترده ای در زمینه های مختلف فرهنگی و حتی پزشکی 
داشتم که حاصل این تحقیقات به نگارش فیلمنامه »الناز« منجر شد. در تحقیقاتم 
به این نتیجه رسیدم که نگاه های مختلفی در فرهنگ های مختلف نسبت به این 
پدیده وجود دارد و حتی در برخی مناطق با مردم آن شهر که صحبت می کردم، به 

من می گفتند ما هیچ اعتقادی به کودک همسری نداریم و اینجا رسم است که دختر 
در ۱۳ سالگی ازدواج کند و سال هاست به همین شکل در همین چارچوب زندگی 
می کنیم و مشکلی با آن نداریم. در واقع من در فیلم »الناز« این موضوع را دنبال 
کردم که تأثیر این ازدواج در آینده این دختران چه خواهد بود، آن ها پس از مادر 
شدن در این ازدواج با مسائلی روبرو هستند که در فیلم به آنها توجه شده. همچنین 
سعی کردم معضل بچه دار نشدن و اتفاقات هورمونی و ژنتیکی در این زنان را مورد 
بررسی قرار دهم و در کل ببینیم ازدواج برای دختران در چه سنی مناسب و در چه 
سنی نامناسب است؟ برای این فیلم همانطور که گفتم تحقیقات گسترده ای در 

زمینه های روانشناختی، سالمت، جامعه شناسی و پزشکی داشتم.
این کارگردان در ادامه گفت:  دو سال است که مشغول تحقیق، نگارش فیلمنامه و 
ساخت فیلم »الناز« هستم. دو اپیزود ساخته شده و در تدارک ساخت اپیزود سوم 
هستیم که به علت مشکالت مالی و نداشتن سرمایه گذار فعال متوقف شده است. 

این کار کامال مستقل و با هزینه شخصی در حال ساخت است.
دوستی درباره ساختار فیلم جدیدش گفت: »الناز« متشکل از پنج اپیزود است که 
اپیزودها با قصه های مختلف به هم مرتبط هستند و کنار هم قرار می گیرند و اثری 
سینمایی را شکل می دهند. هر اپیزود قصه جذابی را روایت می کند که حتی می تواند 
به تنهایی یک فیلم کوتاه باشد. همه شخصیت های این فیلم که در نقاط مختلفی از 

ایران زندگی می کنند، نامشان الناز است.

کارگردان فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« در ادامه تأکید کرد: به نظرم؛ باید 
فضایی ایجاد شود که امکان ساخت فیلم با موضوعات حساس و مهمی چون 
کودک همسری وجود داشته باشد. »الناز« فیلمی ست که نگاه آسیب شناسانه 
دارد و من به هیچ  وجه در ساخت آن قصد سیاه نمایی نداشته ام و حتی موضوع 
آن به سمت خط قرمزهای فرهنگی مان نمی رود و بدون اینکه بتوان آن را فیلمی 
فمینیستی دانست، اثری در حمایت از زنان است تا درباره ازدواج مناسب و 

درست هشدار بدهد و راهنمایی  کند.
وی افزود: قصه هایی که هر اپیزود روایت می کنند شاید در جزئیات بر اساس 
واقعیت نباشند اما بر اساس معیارهای واقعی در فرهنگ ها و مناطق مختلفی از 
کشورمان نوشته شده اند و اصالً دور از واقعیت نیستند. از طرفی ممکن است با 
خواندن حوادث، ماجراها و داستان های مختلفی که درباره پدیده کودک همسری در 

رسانه ها روایت شده از این ماجراها هم الهام گرفته باشم.
دوستی درباره احتمال حضور این فیلم در جشنواره های مختلف اظهار داشت: این 
فیلم را حتی می شد در قالب پنج فیلم کوتاه به جشنواره های جهانی مختلف فرستاد. 
نسخه هایی از هر اپیزود هم به صورت متفاوت تدوین خواهند شد، حتی در ماه های 
اخیر خیلی از دوستان که تجربه حضور در جشنواره های سینمایی داشته اند، به من 
پیشنهاد دادند که این دو اپیزود را به عنوان فیلم های کوتاه برای حضور در جشنواره ها 
ارسال کنم چراکه در شرایط حاضر از موضوعاتی اینچنین حمایت می شود و مورد 

توجه جشنواره های خارجی هستند اما من تمایلی به سوءاستفاده از این موقعیت و 
شرایط را نداشتم و ترجیح دادم در این رویدادها حضور نداشته باشم. از طرفی تمایل 
نداشتم پیش از آماده شدن فیلم، بخش های آماده از فیلم را به عنوان فیلم های کوتاه 

به جشنواره های مختلف بفرستم و قصه این فیلم را لو بدهم.

یک کارگردان مطرح کرد
کودک همسری را بدون رفتن به سوی خط قرمزها و بحث های فمینیستی برگزیدم

تاکید وزیر بر ممنوعیت توقف سریال ها به دلیل عملکرد بازیگران
تکلیف بیننده »سقوط« چیست؟

سریال »سقوط« در حالی امروز به عنوان پرمخاطب ترین مجموعه نمایشی پلتفرم پخش کننده اش معرفی شده 
است که وضعیت پخش ادامه  قسمت های این سریال بر اساس آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمده، هنوز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. با این همه وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه »سقوط« ادامه دارد، تاکید کرده است، »اینکه 

یک اثر بنا بر عملکرد یک بازیگر متوقف شود، از سوی وزارتخانه ممنوع شده است.«
به گزارش ایسنا، بر اساس خبری که امروزـ  چهارشنبهـ  پنجم بهمن ماه به رسانه ها اعالم شده است، »سقوط« 
به کارگردانی سجاد پهلوان زاده و تهیه کنندگی محمدرضا منصوری پربازدیدترین سریال پلتفرم پخش کننده در 
سه ماه گذشته شده و این در حالی است که ادامه روند پخش این مجموعه به دلیل آنچه از سوی ساترا نداشتن 
مجوز خوانده شده، با ابهاماتی مواجه است؛ وضعیتی که در بدو امر این پرسش را به همراه دارد که در میان این 
ناهماهنگی ها، تکلیف بیننده ای که مخاطبِ هر کدام از این پروژه ها می شود و ریسک هر لحظه احتمال تعطیلی 

پروژه ها را با وجود پرداخت مبلغی قابل توجه به جان می خرد، چیست؟
بر اساس آنچه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اعالم کرده است، نگاه ساترا به پروژه های دیگری 
همچون »پدرخوانده« و »بی گناه« که این روزها در پلتفرم ها عرضه می شوند، کم و بیش با وضعیتی مشابه 
»سقوط« روبه روست و در حقیقت این نهاد تنظیم گر اعطای مجوزها را گردن نمی گیرد. ساترا پیشتر درباره ی 

مجموعه های »پدرخوانده« و »بی گناه« عنوان کرده بود که در حال هماهنگی با مرجع قضایی برای توقف ساخت 
تا رعایت مالحظات تعیین شده است. اما درباره  سریال »سقوط« هم علیرغم بحث در شورای صدور مجوز ساترا 
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، به دلیل حضور حمید فرخ نژاد هنوز مجوز صادر نشده است؛ هرچند عوامل 
این سریال در نامه ای اعتراضی به این بازیگر پس از اظهارات هنجارشکنانه ای که داشت، او را به بی معرفتی متهم 
و به نوعی از او اعالم برائت کردند. با این همه شاید اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره »سقوط« را بتوان پایانی بر 
ابهامات پخش این مجموعه دانست؛ هرچند از سوی مسووالن ساترا تاکنون اظهار نظر رسمی جدیدی در این 
زمینه اعالم نشده است. محمدمهدی اسماعیلی بر اساس آنچه روابط عمومی رادیو گفت وگو به ایسنا اعالم کرده، 

در اظهارنظری در گفت وگو با این شبکه بر پخش ادامه این سریال تاکید کرده است.
او درباره ی آخرین وضعیت سریال »سقوط« گفته است: اگر اشکال محتوایی در کار باشد، می بایست از سوی 

دوستان حل شود؛ اما اینکه یک اثر بنا بر عملکرد یک بازیگر متوقف شود از سوی وزارتخانه ممنوع شده است.
مینی سریال »سقوط« شامگاه پنج شنبه )۱۵ دی ماه( پخش خود را در شبکه نمایش خانگی آغاز کرد. »سقوط« 
عاشقانه ای کُردی با بازی حمید فرخ نژاد، الناز ملک، سجاد بابایی و عباس جمشیدی فر است که هر هفته از شبکه 

نمایش خانگی پخش می شود.


