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ایســنا :حمید جعفری با بیــان انتظاراتش از
رییس ســازمان ســینمایی و با ارزیابی عملکرد
مالی مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی
گفت :تا وقتی این مرکز اساسنامه خود را منتشر
نکند ،هیچ مالکــی برای ارزیابی دقیق عملکرد
مالی آن وجود ندارد.
بــه دنبــال شفافســازیهایی کــه در
زیرمجموعههای ســازمان ســینمایی صورت
گرفته عملکرد مالی مرکز گســترش ســینمای
مســتند و تجربی در ســال  ۹۷هم منتشر شد
کــه حمید جعفری _ مستندســاز _ در اینباره
در گفتوگویی با ایســنا با قابل تقدیر دانســتن
اصل شفافســازی بیان کرد :اما موضوع مهم
دیگر این اســت که تا زمانیکه مرکز گسترش
اساسنامه خود را به صورت عمومی   منتشر نکند،
بررســی و صحبت در     باره این گزارش مالی کار
دشواری است ،چرا که هیچ مالکی برای ارزیابی
دقیق آن وجود ندارد.
او ادامه داد :در بررسی گزارش مالی منتشرشده
چند نکته قابل توجه و بررســی است .اول اینکه
بایــد ببینیم چند درصد از بودجه به تولید و بازار
اختصاص داده شده است .به کل تولیدات مرکز
اعم از فیلم و انیمیشــن  ۲۰درصد بودجه تعلق
گرفته است .ریز آن به این شرح است :فیلم کوتاه
مســتند  ۲درصد ،فیلم نیمهبلند مستند  ۵درصد،
مستند فاخر که منظور مستند بلند است  ۶درصد،
انیمیشــن کوتاه  ۶درصد و انیمیشــن سینمایی
 ۱درصد.
وی افزود :با بررسی این بودجهبندی به نظر
میرســد مدیریت مرکز گسترش توجهش را از
تولید مستندهای کوتاه کم کرده و به مستندهای
بلند به منظور اکران عمومی   تمایل بیشتری نشان
داده است .این نوع سیاستگذاری لطمه ای جدی
به ســینمای خالقه در مستندسازی ما میزند و

انتقاد از سیاستگذاریهای دولتی
در مستندسازی

آن را قربانی سینمای بدنه میکند .ارزش اعتبار
و اهمیت فیلم مســتند به بلندی و کوتاهی آن
نیســت ،به همین دلیل اطالق صفت "فاخر" به
مســتندهای بلند نادرست و بیشــتر تحت تأثیر
سینمای داستانی و به دست آوردن امکان اکران
عمومی   با توجه به تن دادن به معیار ســینمای
بدنه است.
جعفری گفت :امــکان اکران برای فیلمهای
مستند هم فع ً
ال تنها در هنر و تجربه میسر است.
با این حســاب مرکز به جای اینکه تالش کند
سهم بیشــتری برای سینمای مســتند به طور
عام از هنر و تجربه بگیرد مستندسازان را سوق
میدهد تا با معیار هنر و تجربه فیلم بسازند.
کارگردان مســتند «بــاد» در ادامه تصریح
کــرد :نکته قابل ذکر دیگر در این گزارش تولید
مشترک با کشورهای دیگر در حوزههای مختلف

صبح ديروز و در واپســين روزهاى خــرداد اصحاب فرهنگ و
هنر و انديشــه بــراى وداع يكى ديگر از اســتوانه هاى فرهنگى،
ادبى و رســانه اى كهن ديار فارس و شــيراز در مقابل تاالر حافظ
به گرد هم آمدند.
وداع با اســتاد ناصر امامى شاعر ،روزنامه نگار و فعال اجتماعى
فرهنگورى كه عــاوه بر حوزه ادب و هنــر در زندگى اجتماعى

نويدگويى افزود :مرحوم امامى بسيارى از كارها و كمك هايى
را به افراد انجام مى داد كه ما خبر نداريم.
وى با اشاره به اينكه فقدان استاد امامى جامعه فرهنگى شيراز
را سوگوار كرده است ،اضافه كرد :آن مرحوم راه هاى دور و نزديك
كشــور را همراه با مدير عامل بنياد بين المللى مادر جناب مهندس
محمدى پيمود تا از مادران اين سرزمين تجليل كنند.
او گفــت :ناصر امامى عالوه بر شــخصيت فرهنگورش ،يك

خويش زندگانى هنرمندانه اى داشت.
جامعه فرهنگى و اصحاب ادب و هنر ديروز براى وداع آخر در
برابر نماى سترگ تاالر حافظ جمع شده بودند تا با انسانى به تمام
معنا در خدمت حيطه فرهنگ خداحافظى كنند.
داريوش نويدگويى مدير انتشارات بين المللى نويد شيراز در اين
مراسم به فقدان اســاتيدى چون حسن امداد ،محمد بهمن بيگى،
صادق همايونى و ناصر امامى در چند ســال گذشــته اشاره كرد و
گفت :آيا شــرايط كنونى جامعه ما به   گونه اى هست كه بزرگانى
نظير ناصر امامى در آن رشد كنند.
وى ادامه داد :روش و منش ناصر امامى به شيوه اى بود كه نه
تنها در عرصه شعر و فرهنگ بلكه در عرصه اجتماعى براى اقشار
مختلف مثمر ثمر بود.

انســان نوعدوســتى بود كه همواره دغدغه همنوعــان و جامعه
خويش داشت.
نويد گويى افزود :جداى از مديريت كنونى و ســابق فرهنگ و
ارشاد اسالمى استان مى خواهم بدانم چه اقدامى براى هنرمندان
اين شــهر انجام شده است؟! چرا هنوز يك قطعه زمين براى دفن
هنرمندان پايتخت فرهنگى كشور در نظر گرفته نشده است؟
وى بــا بيان اينكه بايد قدردان هنرمنــدان اين ديار بود ،ادامه
داد :بســيارى از شــهرهاى ايران كه نامــى از فرهنگ با خود به
همراه ندارند قطعه اى براى آرامگاه ابدى هنرمندان شــان در نظر
گرفته اند ولى اين مهم در شيراز كه مركزيت فرهنگى دارد ،انجام
نشده است.
نويدگويى در ادامه از مديريت فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان

صفدر دوام

عکس :علی گزبلند    /عصرمرد   م

ایسـنا :محمـد سـلمانی
میگویـد اگـر شـاعری در
قالبهـای شـعر کالسـیک
توانایـی نـدارد حـق نـدارد
مانیفسـت صـادر کنـد کـه
غزل و شـعر کالسـیک مرده
اسـت.
این شـاعر ،در     بـاره میزان
اثرپذیـری آثـار ادبی معاصـر از ادبیات کالسـیک اظهار کرد:
مـا هرچـه داریم از ادبیـات کهن داریم .سـوال در     بـاره نمود
و اثرگـذاری ادبیـات کهـن در ادبیـات معاصر مثل این اسـت
کـه بگوییـم اثـر حروف الفبـا را در زبـان فارسـی میبینید یا
خیـر؟! ادبیـات هـم همینطـور اسـت .مـا اگر بـر آثـار ادبی
خودمـان تکیـه نداشـته باشـیم کـه اصلا چیـزی نداریـم
بگوییـم .آنوقـت بایـد مثـل انسـانهای اولیه شـعر بگوییم.
او سـپس در پاسـخ بـه اینکـه آیـا ادبیـات ما بـه مدرنیته
رسـیده اسـت ،گفـت :ادبیـات ما هنـوز بـه مدرنیته نرسـیده
اسـت .روزی کسـی میگفـت کـه قطـار دهلـی هنـد را بـه
مدرنیتـه میرسـاند اما هنـوز هند تـا مدرنیته خیلـی راه دارد
و بخشهایـی از آن هنـوز بـه هیـچ جـای مدرنیتـه نرسـیده
اسـت .در ایـران هـم همینطـور اسـت ،مـا هنوز بـا مدرنیته
خیلـی فاصلـه داریـم .هنـوز بایـد به تدریـج حرکـت کنیم و
ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه ناامیـد شـویم یـا بـه طرف
مدرنیتـه حرکـت نکنیـم ،امـا هنوز خیلـی فاصلـه داریم.
سـلمانی بـا بیـان اینکـه بایـد ببینیـم اصلا ضـرورت
دارد کـه ادبیـات کالسـیک را کامـل کنـار بگذاریـم ،ادامـه
داد :بعضـی فکـر میکننـد در ادبیـات کالسـیک و غـزل
نمیتوانیـم همـه خواسـتههایمان را بگوییـم کـه ایـن از
توانایـی نداشـتن شـاعر ناشـی میشـود .یعنـی اگـر شـاعر
قدرتمنـد باشـد ،تمـام حرفهایـش را میتواند در قالب شـعر
کالسـیک هـم بزنـد امـا اگـر نمیتوانـد تقصیـر و مشـکل
خـودش اسـت و دیگـر حق نـدارد مانیفسـت صـادر کند که
غـزل و شـعر کالسـیک مرده اسـت و ما بایـد کار جدیدتری
انجـام دهیـم .امـا اگر این از توانایی شـاعر باشـد کـه چنین
حرفـی بزنـد ،بحـث دیگـری اسـت .یعنـی اگـر کسـی کـه
غزلسـرای موفـق و شناختهشـدهای اسـت چنیـن حرفـی
بزنـد مـا میتوانیـم از او بپذیریـم .امـا مـا چنیـن چیـزی را
اصلا سـراغ نداریم.
سـراینده مجموعـه شـعر «من اگـر قاطی کنـم »...افزود:
کسـانی ایـن حـرف را میزنند کـه توانایـی سـرودن ادبیات
کالسـیک را ندارنـد و در آن ضعـف دارند و چـون نمیتوانند
در ایـن قالبهـا شـعر بگویند ناچار میشـوند بـه کار دیگری
روی بیاورنـد .امـا اگر کسـی توانایی سـرودن غزل را داشـته
باشـد و ایـن حـرف را بزنـد آنوقـت ایـن حرف قابـل بحث
اسـت .ولـی نمونـهای نداریـم کـه در غـزل موفـق باشـد و
بگویـد کـه غـزل مـرده اسـت؛ پـس غـزل جریـان دارد و
هسـت و چـون هسـت ،مـا نمیتوانیـم آن را کنـار بگذاریم.
محمـد سـلمانی در اثرپذیـری از ادبیـات کهـن در دوران
معاصـر کسـانی را موفقتـر دانسـت کـه بـا ادبیـات کهـن
آشـنایی دارنـد و گفـت :آنهایـی کـه علـم مطالعـه ادبیـات
کهـن را دارنـد ،در اثرپذیـری از ادبیـات کهـن ،شـاعران
موفقتـری هسـتند و در شـکلهای گوناگـون شـعری
شعر میگویند.

رتبه43:

سرد   بیر :اسماعیل عسلی

و مقایســه آنهاست .تولید مشــترک یک فیلم
سینمایی انیمیشــن با کره جنوبی که کارگردان
آن کــرهای و تهیهکننــدهاش ایرانــی اســت،
چهار درصد از کل بودجه مرکز را به خود اختصاص
میدهد ،یعنی دوبرابر کل تولیدات مستند کوتاه.
در حالی که تولید مشــترک پنج فیلم مستند با
کشورهای دیگر تنها یک درصد از این بودجه را
در بر گرفته است.
او افزود :در این میان تعدادی سرفصل قابل
بحث دیگر هم هســت .برای مثال شش درصد
کل بودجه مرکــز صرف جشــنواره پویانمایی
تهران شــده در حالی که متولی این جشــنواره
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
این مبلغ برابر کل هزینه تولیدات مســتند بلند
است .شاید مرکز در راستای اساسنامه خود عمل
کرده باشــد اما وقتی من از دور به این موضوع

وداع باشکوه فرهنگوران با پیکر زنده یاد ناصر امامی

محمد سلمانی عنوان کرد

شاعرانی که حق ندارند مانیفست
صادر کنند

صاحب امتیاز و مد    یر مسئول :محمد     عسلی

ســید ابراهیم ضیاء قشقایی مشــهور به ضیاءالواعظین
( ۲۲خرداد  ۳–۱۲۶۷خرداد  )۱۳۲۲نویســنده ،روزنامهنگار
و سیاستمدار ایرانی بود.
وی در  ۲۲خــرداد  ۱۲۶۷در شــیراز بــه دنیــا آمــد.
پــدرش یک روحانــی به نام ســیدمصطفی یــزدی بود.
ابراهیــم تــا  ۲۵ســالگی در شــیراز مانــد و تحصیالت
عمومــی و حــوزوی را تکمیل کــرد و لبــاس روحانیت
به تن کرد.
ابراهیم ضیاء سپس به کلکته هند رفت و مدتی با روزنامه
حبلالمتین همکاری کرد .در ســال  ۱۲۹۵خورشــیدی به
ایران بازگشــت اما در شیراز به زندان انگلیسیها افتاد .بعد
از آزادی به تهران رفت و در سال  ۱۳۰۰خورشیدی روزنامه
ایران آزاد را تأســیس کرد .ایــن روزنامه در دی  ۱۳۰۱به
دلیل چاپ مقاالت تند علیه احمدشــاه قاجار مدتی توقیف
شد ولی مجددا ً به کار افتاد اما چاپ یک مقاله تند با عنوان
«وضعیت پوشالی» در این روزنامه سبب شد احمدشاه از او
به عدلیه شکایت کند .در آن مقاله آمده بود:
« با اینکه میبینیم سلطنت ما پوشالی ،مجلس ما پوشالی،
حکومت ما پوشــالی اســت ،چگونه انتظار داشته باشیم که
شئون جامعه محفوظ مانده حیثیات مملکت در خارج و داخل
محترم باشد؟»

و روزنامه هاى عصرمردم و خبر جنوب به جهت توجه ويژه به آثار
و همچنين انعكاس شايسته فوت آن مرحوم تقدير و تشكر كرد.
نويدگويــى همچنين در پايــان پيام معــاون فرهنگى وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامى در رابطه با درگذشت استاد ناصر امامى
را قرائت كرد.
سيروس رومى شــاعر ،روزنامه نگار و پژوهشــگر نيز در اين
مراســم با اشــاره به آغاز شــاعرى مرحوم اســتاد امامى از سن
 ١٥سالگى ،اظهار داشت :مرحوم امامى در سنينى كه كودكان به
بازى هاى مرسوم كودكانه مشــغول هستند به ادبيات و شعر پناه
آورد و در جوانى هم با شــعر فكاهى به نوعى سردبيرى نشريه اى
فعاليت داشت.
رومى افــزود :مرحوم امامى از همان زمان در حوزه فرهنگى و
اجتماعى فعاليت داشت و اين تالش مستمر تا همين سه روز پيش
يعنى روز رفتنش به سراى باقى ادامه داشت.
وى افزود :اســتاد امامــى در كنار فعاليت هــاى فرهنگى در
سمت هاى مشاور فرهنگى استاندار ،سرپرستى روزنامه اطالعات،
فعاليت در مجتمع فرهنگى احسان و در آخر هم معاونت فرهنگى
بنيــاد قلب فارس همــواره در خدمت جامعه بود و براى توســعه
اجتماعى و فرهنگى جامعه از هيچ اقدامى دريغ نكرد.
در اين مراسم پس از اقامه نماز ّميت پيكر استاد ناصر امامى به
دارالرحمه شيراز منتقل و بخاك سپرده شد.
ناصر امامى متولد  ١٣١٧شــيراز از نوادگان شيخ مفيد از جمله
شــاعران شــيرازى موفق همروزگار ما بود از اين شــاعر آثارى
چــون مجموعه شــعر "باران خاطــرات ،زیر چتر  ۷۵ســالگی"،
دربرگیرنــده گفــت و گوهای شــاعرانه و مناظــره منظوم با ۵۴
شــاعر بلندآوازه کشــور اســت که در اصطالح ادبی "اخوانیات"
نامیده میشــود؛ وی همچنین دفترهای متعدد شعر و کتابهای
گوناگونــی از خود به یادگار گذاشــت که از جملــه آنها میتوان
به صــدای پای مهتــاب ،یک دریــا مروارید ،به ســوی فردایی
بهتر ،یک ســال شــور و عشــق و دانایــی و مرواریدهای غلتان
اشاره نمود.
در پیشینه استاد ناصر امامی ،دبیر انجمن ادبی صائب در تهران
در دهه  ٤٠خورشــيدى ،سرپرســتى روزنامه اطالعات در استان
فارس ،مؤســس کانون ادب و هنر پــارس ،معاونت فرهنگی بنیاد
قلب فارس و عضو هیأت رئیسه کانون دانش فارس قرار دارد.

به بهانه زاد روز موسس اولین مدرسه صنعتی شیراز
تدوین :سید سعید انجوی امیری

گفته میشــود در نهایت احمدشاه از شکایت صرف نظر
کرد ولــی ضیاءالواعظین به صالحدید مســتوفیالممالک
(نخستوزیر وقت) حاضر شد تن به تبعیدی اعالمنشده به

هندوســتان بدهد .در هنگام عزیمت به هند وقتی به شیراز
رسید ،پافشاری سران عشایر باعث شد نظرش عوض شود
و در ســال  ۱۳۰۲به عنوان نماینده آباده و ایل قشقایی در

امام علی (ع)

مینگرم متوجه ضرورت آن نمیشوم.
جعفری بیان کرد :در     باره بخش بازار نیز تنها
یــک درصد بودجه به آن اختصاص داده شــده
است .بازار میتواند ضامن بازگشت سرمایه باشد
و به روانتر شــدن چرخــه تولید کمک کند ،به
همین دلیل باید به آن توجه بیشتری شود .اما در
تولیدات مرکز فیلمســازان سهم اندکی از حقوق
فیلم را دارند و مرکز گســترش خودش صاحب
اصلی فیلمهاســت و ظاهراً بــا توجه به دولتی
بودن بودجه و تولید ،بازگشــت سرمایه اهمیت
چندانی ندارد.
کارگردان مســتند «برد» با اشــاره به اینکه
 ۱۹درصــد بودجــه صرف برگزاری جشــنواره
ســینما حقیقــت میشــود گفت :بــا توجه به
این تقســیمبندی بودجه و مشــارکت مرکز در
برگزاری جشــنوارههای دیگر ،بــه نظر میآید
کار اصلی مرکز گســترش ســینمای مســتند
و تجربی برگزاری جشــنواره اســت نــه تولید
فیلم مستند.
او در بخــش دیگــری از صحبتهایش به
انتظاراتی که از رئیس ســازمان سینمایی دارد،
اشــاره کرد و گفت :مهمترین انتظاری که من
به عنوان مستندســاز از آقای انتظامی   دارم این
است که مقدمات کاهش حضور و دخالت دولت
در ســینما و بویژه سینمای مستند را فراهم کند
تا میل به تصرف مالکیت آثار توســط دولت در
ساخت فیلمهای مستند به حداقل ممکن برسد
و زمینه مناســبی برای حضور و فعالیت بیشــتر
بخش خصوصی باشد.
این مستندســاز در پایان افــزود :همچنین
امیــدوارم رئیس ســازمان به اصــاح نگرش
بازارمحــور در اکــران فیلمهای هنــر و تجربه
کمک کند تا این بخــش به جایگاه واقعی خود
که بهخاطر آن ایجاد شده برگردد.

به یاد استاد امامی
علی گزبلند

شاید دیگر دوران انسانهای
جامع االطرافی ،همچون بوعلی
سینا گذشته باشد اما وجود ادیبان
دانشمند و آراسته به فضل شعر
و حکمت در کنار کادر درمانی
بیمارستانها ،می تواند این خال را
تا حدودی پرکند .حضور ادیبی
چون استاد امامی به خوبی از یک
مکان علمی ،گوهری یگانه و آراسته به اخالق ساخته بود.
وجود ذی جود استاد امامی بیمارستان بزرگ قلب کوثر را در جایگاه
مرکزی علمی که تالش میکند االم کالبدی انسان ها را عالج کند،
به جایگاهی رفیع تر در کرامت بخشی به روح آنها تبدیل کرده بود.
درد آگاهی و فهم ذاتی استاد امامی که در تعامل کامل با سنت های
فکری ایرانی بود ،این مهم را به شیوه ای نیکو در شهر شیراز به عنوان
روشی برای ارتقای اخالق پزشکی در شهر ادب تبدیل کرده بود.
دیروز استاد فرهیخته ناصر امامی رخ در نقاب خاک کشید ،مردی
که میتوان او را عامل پیوند طوالنی و عمیق میان رسانه ها و
بیمارستان قلب کوثر فارس دانست  ،پلی بود میان بدنه فعال درمانی
و ادبی و رسانه ای استان که جای خالی اش تا مدتها حس خواهد شد.
در این جا با ابراز تاسف فراوان از این فقدان ،مدیریت بیمارستان
قلب کوثر را به ادامه این سنت نیکو و بکارگیری ادبیان استان در کنار
کادر فنی این مجموعه برای اعتالی بیشتر این بیمارستان خوش نام
دعوت می کنم ،به این امید که در این استان ،ادب مرد همیشه به ز
دولت او باشد.

«تعلیق» ژان پل سارتر منتشر شد

مهر :رمان «تعلیق» نوشته ژان پل سارتر با ترجمه حسین
سلیمانینژاد توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.
رمان «تعلیق» نوشته ژان پل سارتر بهتازگی با ترجمه حسین
سلیمانینژاد توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است .این
کتاب دویست و هشتاد و نهمین عنوان «داستان غیرفارسی» است
که این ناشر چاپ میکند.این رمان یکی از عناوین سهگانه «راههای
آزادی» ژان پل سارتر است.
مجلس شورای ملی برگزیده شد و به تهران آمد.
وی به نمایندگی از مردم آباده در مجالس پنجم ،ششم و
هفتم در مجلس شورای ملی حضور داشت .ضیاءالواعظین
عضو حزب دموکرات فارس نیز بود.
ضیاءاالواعظین در  ۱۳۰۲مدرســه صنعتی شــیراز را بنا
کرد .مدرسه مزبور که هم اکنون به هنرستان فنی طالقانی
معروف اســت در محل آرامــگاه مح ّمدرحیمخــان فرزند
کریمخان زند بنا شد و دارای ماشینهای آهنگری ،نجاری،
رنگرزی و ابزارآالت کشاورزی بود.
ضیاءالواعظین در حین نمایندگی باز هم دست به انتشار
روزنامــه ایران آزاد بــا لحن انتقــادی زد و در نهایت این
روزنامه به دلیل انتشــار سلســله مقاالتی انتقادی با عنوان
«ای مرد بزرگ» خطاب به رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۱۱
برای همیشه بسته شــد .در همان زمان دوره نمایندگی او
نیز به پایان رســید و وی مجبور شد دنیای سیاست را کنار
گذاشته و تا پایان عمر گوشهگیر شود.
پس از کنارهگیری از مطبوعات و دنیای سیاست مجبور
شــد برای امرار معاش مدتی به کشاورزی روی آورد و در
ســال  ۱۳۱۵یک مغازه خواروبارفروشی به نام «روزی» در
میدان بهارســتان تهران تأســیس کرد و سرانجام در سوم
خرداد  ۱۳۲۲در تهران درگذشت.

