
در  خود  حضور  ادامه  در  ایرانی  کوتاه  فیلم های 
جشنواره های  در  نیز  هفته  این  خارجی  جشنواره های 

خارجی خوش درخشیدند.
به گزارش روز شنبه خبرنگار سینمایی ایرنا، در ادامه موفقیت 
های فیلم های کوتاه ایرانی این هفته نیز فیلم کوتاه »کل به 
جزء« ساخته وحید حسینی نامی به جشنواره کپنهاگ راه یافت.

فیلم کوتاه 12 دقیقه ای روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک 
دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک 

تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه می دهد.
این جشنواره 8 تا 11 نوامبر برابر با 17 تا 20 آبان ماه در 

دانمارک برگزار می شود.
حضور »مثل بچه آدم« در 2 جشنواره جهانی

آرین  کارگردانی  به  آدم«  بچه  کوتاه »مثل  فیلم  همچنین 
وزیردفتری در ادامه نمایش های جهانی خود در ماه های اخیر در 

2 جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار به نمایش در خواهد آمد.
بیست و نهمین جشنواره فیلم »فویل« از 16 تا 20 نوامبر سال 
جاری در شهر ِدری در ایرلند شمالی و شانزدهمین جشنواره 
فیلم »تیرانا« از 2 تا 9 نوامبر در شهر تیرانای آلبانی میزبان این 

فیلم کوتاه در بخش مسابقه خواهند بود.
از تازه ترین نمایش های جهانی این فیلم کوتاه 20 دقیقه ای 
می توان به شانزدهمین جشنواره فیلم »تافی فست« لهستان، 
نوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه ازمیر ترکیه، پانزدهمین جشنواره 
»کینوفیلم« منچستر در بریتانیا، دوازدهمین جشنواره »لوبلین« 
سومین  و  پرو  در  »تروخیلو«  جشنواره  سومین  لهستان،  در 

جشنواره »کراسینگ د اسکرین« در بریتانیا اشاره کرد.
شادی کرم رودی، یزدان کوکبی صبا و نگار عابدی بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.
زنان ایرانی در جشنواره ای آمریکایی

اما فیلم سازان کوتاه زن ایرانی نیز این هفته در جشنواره های 
دیگر کشورها حضور پررنگی داشتند و چهار فیلم کوتاه از چهار 

فیلمساز زن ایرانی به جشنواره ای در آمریکا راه یافت.
فیلم کوتاه »فراموشی« ساخته فاطمه محمدی، »بی زمین« به 
کارگردانی سرور مهدی بیگی، »فرش صلح« به کارگردانی زیبا 
ارژنگ و »مرضیه« ساخته درناز حاجیها به دهمین دوره جشنواره 

فیلم اورگان آمریکا راه یافتند.
این جشنواره 5 تا 11 نوامبر برابر با با 14 تا 20 آبان ماه برگزار 

می شود.
جشنواره اورگان سعی می کند بهترین آثار را از سطح جهان 
جمع کند و به نمایش بگذارد به طوری که برخی از این فیلم ها 

اولین نمایش جهانی خود را در این جشنواره تجربه می کنند.
این جشنواره امسال در واکنش به استمرار تبعیض علیه زنان 

فیلمساز فقط پذیرای فیلم هایی از فیلمسازان زن است. فیلم 
های پذیرفته شده یک بار در طول جشنواره نمایش داده می 

شوند.
»با من« در ایرلند

دیگر فیلم کوتاه موفق این هفته سینمای ایران »با من« ساخته 
آزاده قچاق است که به بخش مسابقه نوزدهمین دوره جشنواره 

Kerry ایرلند راه یافت.
این جشنواره از 17 تا 21 اکتبر برابر با 25 تا 29 مهرماه در 

ایرلند برگزار می شود.
این فیلم کوتاه به تهیه کنندگی داوود قچاق و مرتضی قیدی 

داستان فرار نافرجام دختری از گذشته اش است.
نگین معتضدی، علی مقصودی، مهتا سیدیان بازیگران فیلم 

کوتاه »با من« هستند.
جوایز ایرانی از جشنواره ای تایلندی

اما در بخش فیلم بلند داستانی نیز سینمای ایران این هفته 
موفقیت هایی را داشته است به طوری که در چهارمین جشنواره  

بین المللی فیلم »بانکوک تای« سه جایزه به سینمای ایران رسید.
مجید گرجیان برای فیلمبرداری فیلم سینمایی »کوپال« به 
کارگردانی کاظم مالیی، کاوه مظاهری برای کارگردانی فیلم 
کوتاه »روتوش« و وحید جلیلوند برای فیلم سینمایی »بدون 
تاریخ، بدون امضا« جوایز خود را از این جشنواره  آسیایی دریافت 

کردند.
این جشنواره از 14 اکتبر برابر با 22 مهرماه در شهر بانکوک 
پایتخت تایلند آغاز شد و در مراسم پایانی این جشنواره 28 مهر 

با شناخت برگزیدگان به کار خود پایان داد.
چهارمین دوره جشنواره BangkokThai روز 25 مهرماه 

برابر با 17 اکتبر در شهر بانکوک به کار خود پایان داد.
فیلم سینمایی »کوپال« در ادامه  حضورهای بین المللی خود 
هفته  آینده نیز در پنجمین جشنواره  بین المللی فیلم »هانوی« 
در کشور ویتنام و هجدهمین جشنواره  فیلم »ولِی« در کشور 

آمریکا به نمایش درمی آید.
»چشم انداز خالی« در 2 جشنواره خارجی

در حوزه انیمیشن نیز انیمیشن کوتاه »چشم انداز خالی« 
ساخته علی زارع قنات نوی به بخش رقابتی جشنواره تخصصی 

انیمیشن TIAF راه یافت.
همه   Tbilisi International Animationl جشنواره 

ساله در تفلیس برگزار می شود.
این جشنواره دوم تا چهارم نوامبر 2018 برابر با 11 تا 13 آبان 

ماه در شهر تفلیس پایتخت گرجستان برپا می شود.
همچنین این فیلم قرار است 19 تا 22 اکتبر برابر با 27 تا 30 
مهرماه برای کسب جایزه بهترین فیلم، جایزه ویژه هیات داوران 
 MY المللی بین  تماشاگران در ششمین جشنواره  و جایزه 

MUMBAI هند رقابت کند.
انیمیشن »چشم انداز خالی« به نویسندگی و کارگردانی علی 
زارع قنات نوی طی 2 سال و نیم تهیه شده و به داستان چشم 

انتظاری های مادری می پردازد که پسرش در جنگ است.
و شرکت  کارگاهی سینما  مدرسه  از محصوالت  فیلم  این 

فیلمسازی گلبرگ فیلم است.

6فرهنگی

نمایش دو فیلم برای زائرین اربعین

به همت قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین اولین »سینما سیار« در 
مرزهای خروجی کشور فعالیت خود را روز جمعه 2۷ مهر و با نمایش دو 
فیلم سینمایی برای زائران امام حسین )ع( آغاز کرد و تا ۸ آبان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
گفت: »در این سینما سیار دو فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« و »به وقت شام« در 
سه مرز مهران، شلمچه و چذابه و در دو نوبت ساعت 19 و 21 برای زائران نمایش 

داده می شود.«

راز ماندگاری یک عکس در تاریخ

تحلیل عکس معناداری که از کنسولگری عربستان گرفته 
شد

یک عکاس معتقد است که »اغلب تصاویر ماندگار معموال در کنار اخبار مهم 
ثبت شده اند. برخی از این تصاویر همانند عکسی که دیروز از کنسولگری 
عربستان ثبت شد، از لحاظ حرفه ای قابل قبول است و برخی عکس ها هم 
همانند عکس  ترور بی نظیر بوتو بسیار معمولی هستند که به دلیل مهم 

بودن خبر ماندگار شده اند.«
مرتضی نیکوبذلـ  عکاس خبریـ  در گفت وگویی با ایسنا درباره ی عکسی که روز 
گذشته خبرگزاری آناتولی از مقابل کنسولگری عربستان در ترکیه منتشر کرد، گفت: 
معموال وقتی که برنامه های خبری با سوژه های خاص در حال برگزاری هستند، 
عکاس های خوب و صاحب فکر تالش می کنند تا عالوه بر عکس های اصلی، فارغ از 
مکان، زمان و سوژه برنامه خبری، عکس های دیگری را بگیرند که بتواند در موارد 

مختلفی چاپ شود.
او با بیان اینکه »عکسی که روز گذشته از محل اقامت کنسول عربستان نیز گرفته 
شده بود از جمله همین تصاویر است«، در تحلیل این عکس گفت: فردی که نیمی 
از تنش مشخص است می تواند استعاره از »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار عربستانی 
باشد که مدتی پیش کشته شد. همچنین سایه سمت چپ تصویر می تواند استعاره از 
افرادی باشد که طبق اخبار پس از ورود او به سفارت عربستان وارد کنسولگری شدند 
و »خاشقجی« را به قتل رساندند؛ البته این عکس آیکونیک است و صرفا مناسب 
سوژه »جمال خاشقجی« نیست و می تواند در آینده درباره سوژه های ابهام آمیز 

سفارت عربستان با افراد دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
این عکاس خبری همچنین درباره چگونگی ثبت این لحظه با توجه به ویژگی های 
یاد شده، اظهار کرد: قطعا این عکس نمی تواند استیج و از پیش  برنامه ریزی شده 
باشد و اتفاقی هم نیست، چرا که عکس بسیار تمیز و کاملی است. ثبت این تصویر 
قطعا نشان دهنده ایده و فکر عکاس است. می توان حدس زد که او در حاشیه برنامه 
خبری چنین لحظه ای را دیده و منتظر مانده تا بار دیگر این لحظه با ویژگی هایی که 

مورد نظرش بوده اتفاق بیفتد تا آن را ثبت کند.
نیکو بذل یادآورشد: معموال برخی از عکاسان حرفه ای در حاشیه برنامه های اصلی 
و فارغ از موضوع و سوژه مورد نظر حواسشان به حواشی نیز هست تا بتوانند لحظه ای 

را ثبت کنند که ماندگار شود.
او درباره ویژگی هایی که باعث ماندگاری تصاویر در تاریخ عکاسی می شود نیز 
توضیح داد: این تصویر نیز ظرفیت این را دارد که در تاریخ بین الملل، تصویر ماندگاری 
شود. باید به این نکته توجه شود که اغلب تصاویر ماندگار معموال در کنار اخبار مهم 
ثبت شده اند. برخی از این تصاویر همانند عکسی که دیروز از کنسولگری عربستان 
ثبت شد، از لحاظ حرفه ای قابل قبول است و برخی عکس ها هم همانند عکس  ترور 

بی نظیر بوتو بسیار معمولی هستند که به دلیل مهم بودن خبر ماندگار شده اند.

همایش »با من بخوان« و اهدای جایزه »باغچه بان«
دومین همایش دوساالنه »با من بخوان« و جایزه »جبار باغچه بان« به طور 

همزمان در آبان ماه سال جاری در کتابخانه ملی برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، دومین همایش دوساالنه »با من بخوان« و جایزه »جبار باغچه بان، 
همزاد سیمرغ« از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی شرکت 
عمران آذرستان در تاالر گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
این همایش با شعار »با من بخوان تا اوج پرواز« 24 آبان ماه هم زمان با روز کتاب، 

کتابخوانی و کتابدار برگزار خواهد شد.
»بررسی دستاوردها و چالش ها در ترویج خواندن«، »نمایش چند فیلم مستند از 
تجربه های گوناگون با من بخوان« و اهدای جایزه »جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ« 

به آموزگاران برگزیده از محورهای این همایش هستند.
در این همایش، جایزه »جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ« برای دومین سال به 13 
آموزگار برگزیده از مناطق دوردست و کم برخوردار ایران اهدا می شود. این آموزگاران 
که در شرایطی دشوار و با کمترین امکانات آموزشی کار می کنند، توانسته اند در 
چارچوب برنامه »با من بخوان« گام های بلند و موثری در زمینه آموزش خالق سواد 
پایه و ترویج کتاب خوانی در میان کودکان بردارند. تصویرگری و طراحی پوستر 
این همایش را مهسا منصوری برعهده داشته است. دومین همایش دوساالنه »با 
من بخوان« 24 آبان ماه 1397 از ساعت 9 تا 16 در تاالر گنجینه سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای 

خیابان شهید بهزاد حصاری )رازان جنوبی( برگزار می شود.
مهلت ثبت نام برای شرکت در همایش تا تاریخ 20 آبان ماه در نظر گرفته شده 
است، اما به سبب ظرفیت محدود سالن، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام 
کنند. عالقه مندان به شرکت در این همایش می توانند از طریق سایت »با من بخوان« 

به نشانی www.khanak.org ثبت نام کنند.
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اجرای تئاتر ایرانی در سوریه
کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از اجرای تازه ترین نمایش برون مرزی خود در مصالی حرم حضرت زینب )س( در دمشق سوریه خبر داد. طبق گزارش رسیده، نمایش »خورشید از حلب طلوع می کند« به کارگردانی 

کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در سوریه روی صحنه رفت. این نمایش پس از اجرا در حلب از روز 2۸ مهر ماه در دمشق روی صحنه رفت است. »خورشید از حلب طلوع می کند« اجراهای آغازین خود در سوریه را در 
مشهد النقطه که به مشهد االمام االحسین)ع( نیز شهرت دارد تجربه کرد.

در ادامه موفقیت های فیلم های کوتاه ایرانی

 درخشش در جشنواره های جهانی

رحمت امینی کارگردان نمایش »خدایگان«:

مهم ترین نگرانی ام تعطیلی برخی از سالن ها است
این روزها نمایش »خدایگان« به نویسندگی »وودی آلن«، ترجمه شهرام 
زرگر و کارگردانی رحمت امینی در تاالر مولوی روی صحنه رفته است. این 

نمایش کمدی به روند اجرای یک تئاتر در شهر نیویورک می پردازد.
نمایش »خدایگان« یک کمدی مهیچ است که به اندیشه های فریدریش نیچه و 
تاریخ تئاتر می پردازد. به همین مناسبت پای صحبت های او نشسته ایم که در ادامه 

می خوانیم.
 در تئاتر چند سال اخیر شاهد نمایش های کمدی بسیار سطحی هستیم. برخی 
هم شیوه های اجرایی تئاتر آزاد را در سالن های تئاتر دولتی پیاده کرده اند که تنها 
دلیلش هم عدم شناخت و کسب درآمد بسیار است. چه شد سر اغ وودی آلن رفتید 

و نمایش او را اجرا کردید؟
ایران  پایینی در   در چند سال اخیر شاهد نمایش های کمدی بسیار سطح 
دارد. شما  و خویشاوندی هایی  مختلف شباهت ها  در کشورهای  هستیم. کمدی 
می توانید به راحتی مابه ازاهای موقعیت های کمدی را در فرهنگ های مختلف پیدا 
کنید. کمدی دارای موقعیت ها، رفتارها و دیالوگ های کمیک مشابهی در سراسر 
دنیا است. کارگردانی که می خواهد کمدی کار کند باید اشراف خوبی بر این ژانر 
داشته باشد. جالب است بدانید که در ابتدا تالش داشتم نمایشنامه »تئاتر کمدی« 
به نویسندگی »کارلو گلدونی« ایتالیایی را کار کنم. این نمایشنامه به ترجمه علی 
شمس است. نمایشنامه مذکور هم مانند نمایش »خدا« وودی آلن به خود تئاتر 
می پردازد. این نمایشنامه درباره گروهی است که قصد دارند تئاتری را روی صحنه 
ببرند ولی کارگردان ایده های آرمانی دارد و مشکالت عجیب و جالبی شکل می گیرد. 
من همیشه به خودم می گویم که: »تویی که ادعای کمدی  کار کردن داری باید 
نمایشنامه های خوبی را برای اجرا پیدا کنی.« برای همین باید سراغ کمدی درست و 
حسابی بروم. مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن یک متن خوب کردم. یک متن 
خوب کمدی باید هم تماشاگرهای عام و هم تماشاگرهای خاص را جذب خودش 
کند. فارغ از این بحث ها وقتی نمایشنامه »خدا« به نویسندگی وودی آلن و ترجمه 
شهرام زرگر را خواندم به خودم گفتم: »این همان متنی است که باید اجرایش کنی!« 
به نظرم مضامین و فرم و ساختمان نمایشنامه »خدا« در جامعه ایران با استقبال مواجه 
می شود. از سوی دیگر این نمایشنامه چون به خود تئاتر می پردازد می تواند فضای 

اجرای تئاتر تجربی را مهیا کند. 
 تئاتر خصوصی را چگونه می بینید و اینکه آیا این تئاتر را در چند سال اخیر مثبت 

یا منفی ارزیابی می کنید؟
 قطعا تئاتر خصوصی را منفی ارزیابی نمی کنم. اسم این نوع تئاتر را هر چه 

می خواهید بگذارید یا اصال می توانید به آن تئاتر خصوصی یا تئاتر فارغ از دولت بگویید؛ 
با تمام این احوال بر خالف بسیاری از دوستان تئاتری این پدیده را منفی ارزیابی 
نمی کنم. این شکل از تئاتر واجد مسائل مهم و عدیده ای است. دلیل اصلی اتفاقات 
منفی در تئاتر خصوصی این است که تجربه ای در این زمینه نداشته ایم. در حال 
آزمون و خطا هستیم. مهم ترین نگرانی من درباره تئاتر خصوصی تعطیلی برخی از 
این سالن ها است. آنها هزینه های میلیاردی برای صحنه و نور و سالن شان کرده اند و 
حاال اگر کسی بخواهد سالن خصوصی بزند باید چندبرابر قبل هم هزینه کند. مشکل 
اساسی دیگر در تئاتر خصوصی مکان های استیجاری است. دولت محترم و اداره کل 
هنرهای نمایشی باید روند تئاتر خصوصی را حمایت کنند. این حمایت باید از افرادی 
صورت بگیرد که امتحان خودشان را درست پس داده اند. سالن های خصوصی مانند 
تئاتر مستقل و تئاتر باران موفق بوده اند. دولت باید برای آنها شرایط ارائه وام های 
کم بهره یا بی بهره را با بازپرداخت طویل المدت مهیا کند. از سوی دیگر باید دولت 
زمین های مشخصی را مانند بخشی از سینما آزادی را به مدیران سالن های خصوصی 
موفق بدهد تا آنها بتوانند تعامل بهتری با هنرمندان داشته باشند. این سالن ها باید 
بازوهای کمکی اداره کل هنرهای نمایشی بشوند. قاعدتا مشکالت تئاتر خصوصی 
در حال حاضر بسیار فراوان است. زمانی که رئیس شورای نظارت بودم با مشکالت 
فراوانی درباره قراردادها و عدم پرداخت دستمزدها روبه رو بودم. باید این مسائل رفع 

و رجوع شود. 
 با اینکه از شما بارها درباره بلیت های تئاتر سوال پرسیده می شود ولی باز هم عالقه 
داریم نظر خالصه شما را درباره قیمت افسارگسیخته بلیت  تئاترهای الکچری بدانیم. 
 این مسئله با خصومت و نزاع و بحث همراه شده است. بلیت های گران قیمت 
برخی از تئاترها به شرطی می تواند درست باشد که شرایط تئاتر در کشور ایران جریان 
سالمی داشته باشد. رحمت امینی در حال حاضر نمایش »خدایگان« را کار می کند. 
بلیت این نمایش 25 هزار تومان بیشتر نیست و با استقبال بسیار خوبی هم مواجه 
شده است. حاال اگر سالن هر شب پر باشد و اجرای ما به اتمام برسد شاید یک چهارم 
هزینه ها را هم جواب گو نباشد. انواع و اقسام هزینه ها اهم از دکور، لباس و هنرمندان 
دیگر را داریم و این بلیت 25 هزار تومانی جوابگو نیست. اگر من می خواستم بلیت 
واقعی را در دسترس مخاطبان می گذاشتم باید حداقل بلیت 50 هزار تومانی را برای 
نمایش در نظر می گرفتم. درست است؟ با این احوال چرا بلیت 50 هزار تومانی را در 
نظر نگرفتیم؟ 1. سالن به گونه ای است که مخاطبانش توانایی خرید چنین بلیتی 
را ندارند. تماشاگری نخواهیم داشت 2. امکانات تبلیغات گسترده نداریم 3. امکانات 
آوردن سلبریتی های مشهور و بزرگ را نداریم. بنابراین به رقم 25 هزار تومانی بسنده 

کرده ایم. مشخص است که شما بازیگران و سلبریتی هایی مانند نوید محمدزاده، پارسا 
پیروزفر و مانند آنها را برای نمایش می آورید پس باید قراردادهای کالنی با آنها ببندید و 
چاره ای هم نخواهید داشت که بلیت های 250 هزار تومانی در نظر بگیرید. باید ببینیم 

کجای کار ما ایراد داشته است. 
 مشکل اساسی این است که قوانین مشخصی تعریف نشده است؟ 

بار در دوره آقای خسرو نشان در زمانی که دبیر شورای   درست است. یک 
تئاتر کشور بودم و آقای مسجد جامعی هم وزیر فرهنگ و ارشاد بودند، سندی به 
نام »توسعه تئاتر« مطرح کردیم که متأسفانه در نطفه خفه شد! این سند ابتدا به 

زیرساخت های تئاتر می پرداخت. 
مثال اگر سازمان صداوسیما، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت های 
دیگر در حوزه تئاتر درست عمل می کردند دیگر با مسئله ای به اسم »بلیت 250 
هزار تومانی« مواجه نشده بودیم. برای اینکه در کنار تئاتر گران قیمتی که این روزها 
سربرآورده با تئاترهای دیگری مواجه بودیم که تماشاگر به خوبی به دیدن آنها می رفت 

و دیگر هم برای نمایش »بینوایان« سر و دست نمی شکست. 

فرهنگ شناس معاصر معتقد است: سینمای ایران تبلیغ 
ناکجاآباد است و ناکجا آباد مسافر و گردشگر ندارد.

میراحمد محیط طباطبایی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا 
درباره ضعف و قّوت سینمای ایران در امر توسعه گردشگری 
شناخته شده ترین  از  یکی  که  ما  سینمای  داشت:  اظهار 
توسعه  برای  کاملی  ابزار  هنوز  است  جهان  سینماهای 
گردشگری ما نیست و از همه بضاعت آن استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: سینمای ایران یکی از دالیل رشد و توسعه 
گردشگری ما در سطح جهان است و در سطح داخلی هم 

می تواند کامال اثرگذار باشد.
وی با اشاره به این که اصطالح »شمال رفتن« به معنای 
امروزی از زمانی رایج شد که در یک »فیلم فارسی« عروس و 

داماد، شمال را برای ماه عسل انتخاب کردند، گفت: در سطح 
بین المللی نیز فیلم هایی مثل کارهای مرحوم کیارستمی 
فضاهایی را نشان می داد که مردم دنیا می خواستند آنها را 

ببینند.
محیط طباطبایی »ایراد المکانی« را درد بزرگ سینمای 
حاضر ما دانست و افزود: اشکال بزرگ سینمای ما این است 
که فیلم های ما فاقد آدرس هستند و یک قانون است که برای 

جذب گردشگر باید به او آدرس داد.
رئیس شورای ملی موزه ها )ایکوم( ایران اضافه کرد: شما 
وقتی یک فیلم آمریکایی را می بینید به طور مثال مشخص 
است که مکان، مغازه فالن در بیست و یکم »منهتن« است 
اما در ایران رسم است که اگر نشانه هایی هم از جغرافیا یا آثار 

هویتی یک محل و شهر است مثال اسم کوچه و مغازه را به 
بهانه تبلیغ نکردن می پوشانند تا نشان دهند که داستان در 
یک ناکجاآباد اتفاق می افتد در صورتی که این تبلیغ، منافع 

ملی برای ما به همراه دارد.
محیط طباطبایی تاکید کرد: یا اگر خیلی لطف کنند و نشان 
دهند، اینگونه است که مثال داستان در محله ای اتفاق می افتد 
اما کافه ای که هنرپیشه ها در آن نشسته اند و در فیلم به 
عنوان کافه همان محل معرفی می شود، به محله یا منطقه 

دیگری تعلق دارد که ربطی به آن محل در عالم واقع ندارد.
این فرهنگ پژوه معاصر تاکید کرد: به این ترتیب ناکجاآبادی 
در سینمای ما به تصویر کشیده می شود و ناکجاآباد مسافری 

ندارد.

 رئیس شورای ملی موزه ها:

سینمای ایران تبلیغ ناکجاآباد است


