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  فرزين ماندگار
بازيگر فيلم »امپراطور جهنم« گفت: اين اولين باري است كه 
افتخار همكاري با »علي نصيريان« نصيب من شده و بيشتر 
بازي ام هم با همين عزيز بزرگوار است. در قبال خودم قضاوتي 
نمي كنم، اما مطمئنم علي نصيريان براي اين نقش كانديدا و 
برنده س�يمرغ بلوري�ن جش�نواره فيلم فج�ر خواهد بود. 
كوروش زارعي، بازيگر سینما، تئاتر و تلويزيون درخصوص لزوم 
ساخت آثاري س��ینمايي همچون امپراطور جهنم گفت: فیلم 
امپراطور جهنم به مسائل منطقه و كشورهاي اسالمي مي پردازد. 
اين فیلم با تمركز بر منش��أ گروه هاي تكفیري در كش��ورهايي 
همچون عربستان سعودي، رژيم صهیونیستي و امريكا به ظهور و 

بروز گروه هاي تروريستي مي پردازد. 
وي در همین راستا ادامه داد: كش��ورهاي معاند همواره تالش 
مي كنند تا چهره اي تحريف ش��ده از اسالم در جهان به نمايش 
بگذارند و ب��ه نوعي مس��لمانان را به دروغ تروريس��ت بنامند و 
فیلم امپراطور جهن��م در اصل پاس��خي كوبنده ب��ه جريانات 
انحرافي تكفیري منطقه است. تاريخ ثابت كرده كه ريشه تمامي 
گروهك هاي تروريستي در طالبان، داعش، امريكا و كشورهايي 
همچون رژيم صهیونیستي است و اين فیلم هم به اين ريشه يابي و 

نشان دادن چهره پست و كثیف اين گروهك ها مي پردازد. 
وي درباره نقش خود در فیلم امپراط��ور جهنم اضافه كرد: من 
در اين فیلم نقش سركرده داعشي ها را بازي مي كنم كه توسط 
پدر خوانده اصلي با بازي علي نصیري��ان از لس آنجلس هدايت 
شده و اهداف تروريستي را در سوريه برنامه ريزي مي كند. نقش 

من در اين فیلم نماد كاملي از تكفیري هاي خشن و قاتل است. 
نقشي كاماًل منفي كه در نوع خود چالش جذابي براي من است.  
بازيگر سريال »مختارنامه« درباره همكاري خود با علي نصیريان 
ادامه داد: اين اولین باري است كه افتخار همكاري با علي نصیريان 
نصیب من شده و بیشتر بازي ام هم با همین عزيز بزرگوار است. 
در قبال خودم قضاوتي نمي كنم، اما مطمئنم علي نصیريان براي 
اين نقش كانديدا و برنده س��یمرغ بلورين جش��نواره فیلم فجر 
خواهد بود.  وي در خصوص تجربه ايفاي نقشي منفي در سینما 
تأكید كرد: من پیش از اين در فیلم رستاخیز هم نقشي منفي را 
بازي كردم و در آن شخصیت اشعث را بازي مي كردم كه به نوعي 
مي شود ريشه اصلي داعش را نیز در همان شخصیت پیدا كرد. 
من و تمام بازيگران فیلم امپراط��ور جهنم وظیفه جهادي خود 
مي دانستیم، حاال كه فرصت براي حضور در جبهه هاي نبرد در 
برابر داعش نصیبمان نشده در اين فیلم در جبهه فرهنگي با اين 

گروهك تكفیري مبارزه كنیم. 

كوروش زارعي، بازيگر فيلم امپراطور جهنم: 

علي نصيريان مي تواند با »امپراطوري جهنم« سيمرغ فجر را بگيرد
كائيني در نشست نقد و بررسي نظريه غرب زدگي درباره جالل آل احمد:

زبان نمادين »غرب زدگي« روشنفكران را دچار سوءتفاهم كرد
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گروهى خدا را از روى رغبت و میل 
)به بهشت( پرس��تش كردند، اين 
عبادت تاجران اس��ت و عده اى از 
روى ت��رس او را پرس��تیدند و اين 
عبادت بردگان است و جمعى ديگر 
خدا را براى شكر نعمت ها )و اينكه 
شايسته عبادت است( پرستیدند، 

اين عبادت آزادگان است.

دوازدهمين دوره جشنواره خودجوش دانش آموزي فيلم دفاع مقدس در كرمانشاه برگزار شد

 شادي 23هزار نوجوان زلزله زده 
در دومين سالگرد شهادت سعيد سياح طاهري 

به هم�ت و همراهي ع�ده اي از هنرمندان س�ينما و 
جانبازان و قهرمانان دفاع مقدس و اهل هنر، در دومين 
سالگرد شهادت شهيد واالمقاوم سعيد سياح طاهري، 
دوازدهمين دوره جشنواره ش�اد دانش آموزي فيلم 
دفاع مقدس به دور از تعلقات سياسي و جناحي به مدت 
دوهفته و در دو س�انس صب�ح و بعدازظهر در تمامي 
مناطق ش�هرها و روس�تاهاي زلزله زده سرپل ذهاب 
)سه روز(، قصرشيرين )دو روز(، گيالنغرب )دو روز(، 
داالهو)يك روز(، ثالث باباجاني )دو روز( برگزار شد. 
هنرمندان شركت كننده در اين جشنواره عبارت بودند 
از: فاطمه معتمد آريا، مالك س��راج، كوروش س��لیماني، 
س��یدعلي صالحي، محمدرضا هدايتي، سعید داخ، علي 
رضا مس��عودي )مش��هدي(، بهزاد كريم��ي )طنزپرداز 
صحنه اي( و حسین دهباشي ) روزنامه نگار و مستندساز ( 
و دكتر س��االر عبدو ) مدرس دانش��گاه نیوي��ورك ( و از 
قهرمانان دفاع مقدس كه كتاب هايشان توسط هنرمندان 
و در حضور خود ش��خص آنان به دانش آموزان ش��ركت 
كننده معرفي ش��د. در اين زمینه مي ت��وان به مالصالح 
قاري )شخصیت معروف كتابي به همین نام و نیز كتاب 
آن بیست و سه نفر(، سیده زهرا حسیني ) راوي و قهرمان 
كتاب دا(، نورالدين عافي ) راوي و قهرمان كتاب معروف 
نورالدين پسر ايران (، فرنگیس حیدر  پور ) راوي و قهرمان 
زن كتاب فرنگیس ( اشاره كرد كه همراه با هنرمندان به 
صحنه رفته و ضمن الهام بخش��ي به نوجوانان و جوانان 
ش��ركت كننده براي باالبردن صبر و اس��تقامت در برابر 
مش��كالت و يادآوري گذرا بودن اين وضعی��ت با آنان به 
شادي و دست افشاني در س��الن هايي مي پرداختند كه 
كاماًل مزين به عكس شهداي هر منطقه بود. بعد از مراسم 
متناس��ب با جنس��یت معلمان كتاب هاي اين قهرمانان 
به تمامي معلمان حاضر در برنامه هديه داده مي ش��د و 
آنان تشويق مي شدند كه اين كتاب ها را بخوانند و براي 
دانش آموزانشان روايت كنند. در اين جشن به جز اهداي 
وسايل ضروري تحصیل به همه دانش آموزان، به بیش از 
2هزار نفر از دختران سرپل ذهاب نیز عروسك اهدا شد. 

در اين مراسم كه با شعرخواني في البداهه مالك سراج و 
محمد رضا هدايتي همراه بود، تمامي ش��ركت كنندگان 

با تكان دادن پرچم مقدس كش��ورمان ب��ا آنان همراهي 
مى كردند و به شادي مي پرداختند. 

از ديگ��ر نكات ب��ارز اي��ن جش��نواره تراب��ري اكثريت 
دانش آموزان روس��تايي م��دارس طبق برنام��ه بود كه 
برخالف ديگر برنامه هاي فرهنگي باعث حضور با طراوت 
اين عزيزان در جش��ن هاي ش��هرهاي خود و شكس��تن 
احساس رها ش��دن وناديده گرفته شدن آنان در اينگونه 

برنامه هاي بزرگ شده بود. 
خوش��بختانه تأثیر اي��ن برنامه ها چنان ب��ود كه همگي 
ش��هرهاي مناطق زلزله زده درخواس��ت تمديد و تكرار 
اينگونه برنامه ها در ماه هاي آتي را حتي براي خانواده هاي 

اين مناطق داشتند. 
الزم به ذكر است شهید سعید س��یاح طاهري بنیانگذار 
اصلي اين جش��نواره مردم��ي بود كه در ه��ر موقعیتي 
در مناط��ق مح��روم و به وي��ژه مصیبت دي��ده با كمك 
هنرمن��دان و قهرمان��ان معروف دفاع مق��دس به ياري 
فرهنگي نوجوانان و م��ردم اين نواح��ي مي پرداخت و 
جشنواره دوازدهم دانش آموزي نیز در سالگرد شهادت 
اين بزرگم��رد و به ياد آن اس��وه، در مناط��ق زلزله زده 

كرمانشاه به انجام رسید. 
 از پشتیبانان و ياوران كمك كننده اين جشنواره مي توان 
به حوزه هنري، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
معاونت سینمايي وزارت ارشاد، ستادكل نیروهاي مسلح، 
آموزش و پرورش اس��تان كرمانش��اه، س��پاه نبي اكرم، 
سازمان تبلیغات اسالمي و دانشكده سینما تئاتر دانشگاه 

هنر تهران اشاره كرد. 

محمد رض�ا كائين�ي معتقد اس�ت ك�ه آل احم�د در كتاب 
»غرب زدگ�ي« از ي�ك زب�ان نمادين به�ره برد و اس�تفاده 
از زب�ان نمادي�ن، برخ�ي را دچ�ار س�وءتفاهم مي كن�د. 
نشست نقد و بررس��ي نظريه غرب زدگي درباره جالل آل احمد 
در س��الن همايش باغ كتاب تهران با حض��ور داوود هرمیداس 
باوند، فريدون مجلسي، مجتبي گلس��تاني، محمدرضاكائیني 
و محمدحسین دانايي برگزار ش��د.  مجتبي گلستاني، نويسنده 
كتاب »واس��ازي متون جالل  آل احمد: س��وژه، نهیلیسم و امر 
سیاسي« طي سخناني در اين نشس��ت گفت: بحث من درباره 
خوانش غرب زدگي اس��ت كه آنچه شايس��ته اين كتاب است، 
درست خوانده نشده و من نس��بت به كتاب غرب زدگي ديدگاه 
انتقادي دارم.  وي افزود: افادات احمد فرديد در كتاب غرب زدگي 
تأثیر فراوان داشته اس��ت، اما متأس��فانه بعدها خود فرديد در 
مصاحبه به میبدي با بي انصافي نسبت به كتاب غرب زدگي جالل 
حمله كرده است.  گلستاني گفت: آل احمد در اين كتاب معتقد 

است جهان به دو بخش تقسیم شده است كه يك بخش در حال 
تولید ماشین و بخش ديگر مصرف ماشین است، البته آل احمد 
نبود ببیند كه امروز مصرف گرايي در كشور چه مي كند.  گلستاني 
گفت: در تعابیر غرب زدگي آل احمد روايت فرديدي پیداس��ت. 
در سه بخش پاياني كتاب غرب زدگي آل احمد به شدت روايت 
نهیلیس��تي و هولناكي دارد كه انگار نمي ت��وان راه نجاتي براي 

ايران متصور شد.  
محمدرضا كائیني، كارش��ناس تاريخ معاصر ديگر سخنران اين 
نشست بود كه اظهار داشت: آل احمد به چهره و نماد تبديل شده 
است. تلقي اي كه اكثراً نس��بت به كتاب غرب زدگي دارند، يك 

تلقي مشوش و نادرستي است. 
وي گفت: ما بايد تلقي درستي از ابعاد غرب زدگي داشته باشیم. 
براي نق��د غرب زدگي بايد مدرنیس��م و س��نتي  راكه آل احمد 
داعیه دار شناخت او بود، بشناسیم.  اكثر روشنفكران ما شناختي 
از سنت ندارند، به همان نسبت از جامعه شناختي ندارند، چون 

برج عاج نشین هستند.  
كائیني گفت: آل احم��د هر روز خ��ود را تخري��ب مي كرد. هر 
روز آل احم��د ن��و از خرابه ه��اي آل احمد قبلي متولد مي ش��د 
و خ��ود آل احم��د در دوره اي ب��ه ح��د اع��ال سنت س��تیز بود 
و با س��نت مذهب��ي ه��م درافت��اده بود. م��ن فك��ر نمي كنم 
 كس��ي همپاي آل احم��د با س��نن ديني درگیر ش��ده باش��د.  
كائیني گفت: آل احمد از معدود روشنفكراني بود كه پیگیر مطالب 
جديد غرب بود و با چند انتشارات معروف فرانسوي مرتبط بود و 

كتاب ها براي او فرستاده مي شد. 

    كتاب

كتاب جنجالي »آتش و خشم« در بازار نشر ايران
 تحوالت دروني كاخ سفيد با چاشني ادبيات

انتش�ارات »كت�اب س�ده« در آين�ده  نزدي�ك كت�اب جنجال�ي »آت�ش و 
خش�م« را ب�ا ترجم�ه  محمدرض�ا ارباب�ي منتش�ر مي كن�د، اي�ن اث�ر روايتي 
مس�تند و داس�تان گونه ب�ا چاش�ني ادبي�ات از داخ�ل كاخ س�فيد دارد. 
اين روزها در مجامع مختلف صحبت از انتشار كتابي است كه خشم ترامپ و كاخ سفید را 
برانگیخته است، اين كتاب با نام »آتش و خشم« توسط »مايكل ولف« خبرنگار امريكايي 
نوشته شده كه توانس��ته هم آتش و هم خش��م ياد ش��ده در عنوان خود را به وضوح در 
واكنش هاي ترامپ نمايان كند.  اما صحبت از ترجمه اين كتاب پرفروش در ايران هم مطرح 
شده و برخي از ناشران اقدام به ترجمه كرده اند. يكي از اين مترجمان، »محمدرضا اربابي« 
است كه همزمان با انتشار كتاب ترجمه را آغاز كرده است.  وي ضمن اشاره به اين اثر گفت: 
»آتش و خشم« از آن دست كتاب هايي اس��ت كه وقتي وارد بازار كتاب شود، مخاطبان 
فراواني در ايران خواهد داشت و در حال حاضر هم در جهان استقبال چشمگیري از آن 
صورت گرفته است.  اربابي با بیان اينكه نويسنده در اين اثر نگاهي مستند  و داستان گونه 
به تحوالت دروني كاخ سفید از زمان ورود ترامپ داشته است، گفت: با توجه به اينكه اصل 
كتاب زباني روان دارد، سعي شده در تمام مراحل ترجمه هم مخاطب حداقل انرژي را براي 
درك مفهوم مطالب صرف كند.  وي ادامه داد: ترجمه »آتش و خشم« كه به قلم »مايكل 
ولف« خبرنگار امريكايي نوشته شده، ظرف يك ماه آينده وارد بازار كتاب ايران خواهد شد. 
در حال حاضر نزديك به 70 درصد كار ترجمه انجام شده و به زودي فرا روي مخاطب ايراني 
از سوي نشر سده قرار مي گیرد.  اربابي با تأكید بر اين مطلب كه مستندگونه بودن كتاب 
از ويژگي هاي برجسته آن به ش��مار مي رود، تصريح كرد: در اين اثر روايات مستند است 
و گپ و گفت هاي نويسنده واقعي اس��ت، آنچه او از دل كاخ سفید استخراج كرده به زبان 
داستان گونه و با چاشني ادبیات نوشته شده تا از بستر گزارش نويسي فاصله گیرد، اما در 

تمام مراحل نويسنده سعي كرده مطالب را شفاف بیان كند. 

 رکوردشکني سينماي مقاومت  
در جشنواره فجر امسال

   محمدصادق عابديني 
س�ينمای مقاوم�ت حض�ور قدرتمندي در 
سي و ششمين جش�نواره فيلم فجر خواهد 
داش�ت. با اعالم اس�امي فيلم ه�اي حاضر 
در بخش س�وداي سيمرغ س�ي و ششمين 
جش�نواره فيلم فجر، مش�خص شد هشت 
عن�وان فيل�م از 25 عنوان فيل�م حاضر در 
جش�نواره به نحوي ب�ه س�ينماي مقاومت 
مرتب�ط هس�تند. كارشناس�ان س�ينما 
مي گوين�د اي�ن موجي اس�ت ك�ه بايد در 
س�ال هاي آينده به س�ونامي تبديل شود. 
در فهرست فیلم هاي حاضر در جشنواره فیلم 
فجر از آثار سینماي دفاع مقدسي مانند »تنگه 
ابوقريب« گرفته تا آثاري مانند »به وقت شام« 
كه به موضوع مقاومت در سوريه پرداخته است 

در زمره آثار سینماي مقاومت هستند. 
 اوج گرفتن حضور آثار س��ینماي مقاومت در 
جش��نواره در حالي رخ مي دهد كه چند سال 
متوالي به دلیل پايین ب��ودن يا حتي نبود آثار 
ش��اخص در حوزه س��ینماي مقاوم��ت باعث 
شده بود برگزاري جش��نواره بین المللي فیلم 
مقاوم��ت نیز با ام��ا و اگرهاي زي��ادي روبه رو 
شود به نحوي كه برگزاري س��االنه جشنواره 
فیلم مقاومت با مش��كل روبه رو شد و مديران 
جشنواره مجبور ش��دند با عقبگرد به سیستم 
قبلي، ش��یوه برگزاري دوس��االنه را بار ديگر 

انتخاب و اجرا كنند. 
رهبر معظم انقالب درباره اهمیت س��ینماي 
مقاومت مي فرمايند: افرادي كه امروز در عرصه 
س��ینمايي با مضامین انقالبي و دفاع مقدس 
فعالیت مي كنند، واقعاً در حال جهاد هستند. 

س��ال 96 را مي توان س��ال به ثمر نشس��تن 
مجاهدت هاي چند ساله براي رونق سینماي 
مقاومت دانست. امس��ال نزديك به 25 درصد 
آثار حاضر در بخش مس��ابقه س��ینماي ايران 
به موضوع مقاومت پرداخته اند و اين رقم قابل 
توجه حداقل در چند س��ال اخی��ر بي نظیر و 

بي سابقه بوده است. 
اگرچه آثاري مانند »سرو زير آب« مي توانستند 
زودتر از اينها ساخته شوند و به جشنواره برسند 
ولي دس��ت تقدي��ر اينگونه رق��م زد كه دوره 
سي و ششم فیلم فجر شاهد حضور پررنگ آثاري 

باشد كه دغدغه مقاومت دارند؛ دغدغه اي كه 
موضوعاتش را حتي در آن سوي مرزهاي ايران 

نیز دنبال مي كند. 
   بايد مراقب فيلم هاي ضدجنگ باشيم 
سعید مستغاثي، منتقد س��ینما در گفت و گو 
با »جوان« مي گويد: در س��ال هاي گذش��ته 
هم ش��اهد حضور برخي از آث��ار بوديم كه در 
ابتدا به نام سینماي دفاع مقدس در جشنواره 
حاضر شده بودند، اما محتواي ضد جنگ و دفاع 

مقدس داشتند.
 امس��ال هم نمي ش��ود از روي عنوان برخي از 
فیلم هاي جش��نواره به آنها عنوان س��ینماي 
مقاوم��ت داد و بايد منتظ��ر بود و آنه��ا را در 
اكران هاي جش��نواره ديد. بعد از اكران است 
كه مشخص مي شود اين فیلم واقعاً در زمره آثار 

سینماي دفاع مقدس خواهد بود يا خیر. 
مستغاثي با اش��اره به حضور آثاري مانند فیلم 
»به وقت شام« ابراهیم حاتمي كیا مي گويد: از 
اين دست فیلم ها همیشه در جشنواره حضور 
داشته اند و جشنواره فجر معموالً هر سال يكي، 
دو عنوان فیلم با موضوع مقاومت را داشته اما 
اينكه امسال اين میزان رشد داشته است را بايد 

از تماشاي فیلم ها درباره اش نظر داد. 
   اين موج مي تواند

 به سونامي تبديل شود
حس��ین س��لطان محمدي، منتقد سینما نیز 
در گفت و گو با »جوان« از لزوم تداوم ساخت 
فیلم در حوزه سینماي دفاع مقدس مي گويد 
و تأكید مي كن��د: اينكه حض��ور فیلم هايي با 
موضوع دفاع مقدس و مقاومت باعث رونق پیدا 
كردن سینماي دفاع مقدس شود، بستگي به 

سرمايه گذاري اى دارد كه در سال آينده روي 
ساخت فیلم ها انجام مي شود. 

سلطان محمدي مي افزايد: تا جايي كه مشخص 
اس��ت بیش��تر تهیه كنندگان و حامیان تولید 
فیلم هاي مقاومتي امسال را نهادهاي دولتي و 
حاكمیتي تشكیل مي دهند و بايد ديد همین 
سیاست حمايتي را در س��ال آينده نیز دنبال 
خواهند كرد يا خی��ر؟! اگ��ر حمايت ها تداوم 
داشته باش��د و حتي تقويت ش��ود، مي ش��ود 
امی��دوار بود موجي كه امس��ال ب��ه راه افتاده 

ادامه پیدا كند. 
اين منتقد تصريح مي كند: همان طور كه رهبر 
انقالب در سخنان اخیرش��ان از گرفتن تقاص 
از امريكا و كس��اني كه از اغتشاش��ات حمايت 
كردند، سخن گفتند، ما نیز در برابر نوع تفكري 
كه فیلم هاي هالیوودي سعي در نشر آن دارند 
مي توانیم با حمايت از ساخت فیلم با موضوع 

مقاومت، تقاصي تصويري بگیريم. 
وي با هشدار درباره اينكه مي تواند اين موج به 
يك حركت احساسي كوتاه مدت دربرابر پديده 
داعش تبديل ش��ود، مي گويد: اگر اس��تارت 
خوبي براي حمايت از سینماي مقاومت نداشته 
باشیم، اتفاقات امسال مي شود موجي احساسي 
دربرابر پديده داعش؛ پديده اي كه امسال بود 
و سال ديگر نیست و به همین دلیل سال ديگر 
كسي سراغ موضوعاتي مانند حزب اهلل، شیخ 
زكزاكي، سوريه، اتفاقات افغانستان يا مصائب 
مردم میانمار نمي رود و آن را به حال خودشان 

رها مي كنند. 
سلطان محمدي، معتقد است: مي شود با تقويت 
موجي كه امس��ال درباره داع��ش و گروه هاي 
تكفیري به وجود آمده است، راهي براي مقابله 
با آثار سینمايي هالیوودي به وجود آوريم كه 
س��عي دارند انديش��ه خود را در میان ملت ها 
توسعه، رسوخ و رسوب دهند. ما در مقابل آنها 
داراي انديشه خوبي هس��تیم؛ انديشه اي كه 
مي تواند از يك موج زودگذر به يك س��ونامي 

عظیم تبديل شود و تأثیر خود را بگذارد. 
سي و ششمین جش��نواره فیلم فجر، امسال 
رقابت��ي می��ان فیلم هاي��ي خواهد ب��ود كه 
س��ازندگان از فیلمس��ازان صاحب سبك در 

سینماي دفاع مقدس هستند. 
حاتمي كیا، بعد از موفقیت باديگارد، امس��ال 
با »به وقت شام« نگاهي به وقايع سوريه دارد. 
محمدعلي باشه آهنگر نیز بعد از فیلم »ملكه« 
امسال با »سرو زير آب« درباره شهداي گمنام 
به جشنواره آمده است. از س��وي ديگر نام دو 
كارگردان جديد را بايد امسال به فیلمسازاني 
كه در حوزه دفاع مقدس فیلم ساخته اند، افزود. 
پیمان معادي و بهرام توكلي براي نخس��تین 
بار فیلم هايي را با موضوع جنگ مي س��ازند؛ 
فیلم هايي كه يكي درب��اره تهران زمان جنگ 
و دومي درب��اره وقايع روزه��اي پاياني جنگ 
تحمیلي در ايالم است؛  آثاري كه بايد درباره 
ماهیت دفاع مقدس��ي آنها كمي صبر كرد تا 
مشخص ش��ود اين كارگردانان تازه نفس چه 

خط فكري را در آثار تولیدي شان داشته اند!

همان طور كه رهبر انقالب در سخنان 
اخيرش��ان از گرفتن تقاص از امريكا 
و كس��اني كه از اغتشاش��ات حمايت 
كردند، س��خن گفتند، ما نيز در برابر 
نوع تفكري ك��ه فيلم هاي هاليوودي 
س��عي در نش��ر آن دارند مي توانيم با 
حماي��ت از س��اخت فيلم ب��ا موضوع 
مقاومت، تقاصي تصوي��ري بگيريم

 فروش »سد معبر«  
از نيم ميليارد عبور كرد

اجتماع�ی  ب�ا موض�وع   فيل�م سينمايی»س�د معب�ر«   
آم�د. س�ينماها  پ�رده  ب�ر  چهارش�نبه  روز  از 

به گزارش فارس، دو فیلم سینمايى »پل خواب« با موضوع اجتماعى و 
»عشقوالنس« با موضوع كمدى از صبح چهارشنبه به اكران فیلم هاى 
سینمايى اضافه شد. اما همچنان فروش فیلم ها در هفته گذشته با افت 
مواجه بود.   احمد مختارى مدير دفتر پخش هدايت فیلم درباره فروش 
فیلم هاى اين دفتر گفت: فروش فیلم سینمايى »سد معبر« در تهران 
به 483 میلیون تومان و در شهرستان به 155 میلیون تومان رسید كه 

در كل  رقم 638 میلیون تومان مى شود. 
 وى درباره فیلم »ثبت با سند برابر اس��ت« ،گفت: اين فیلم در تهران 
به فروش يك میلیارد و 876 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 
يك میلیارد و 60 میلیون تومان دست يافت كه در كل رقم 2 میلیارد و 

936میلیون تومان مى شود. 

وضعيت نامشخص بليت فروشي جشنواره تئاتر فجر
ابهام در علت حذف برخي نمايش ها

جشنواره س��ي و شش��م تئاتر فجر در حالي به روزهاي آغازين خود 
نزديك مي شود كه مديريت جديد اين جشنواره فرهاد مهندس پور 
به همراه تیم خود تالش داشته رويكردشان را در اين دوره نسبت به 
سال هاي گذشته تغییر دهد.  همانطور كه از شعار امسال »گفت وگو در 
تئاتر« پیداست، مسئوالن اين دوره جشنواره تالش دارند تمركز خود 
را بر گفت وگو و كیفیت بخشي در سالن هاي تئاتر بگذارند؛ امري كه از 
چشم تیزبین نقادان تئاتري و همینطور عموم مردم پوشیده نمانده و 
اكثريت معترف هستند كه اين روزها تئاتر دستخوش تغییراتي شده و 

متأسفانه گفت وگو در آن ضعیف صورت مي گیرد. 
   رويكرد جديد در انتخاب آثار 

از جمله مهم ترين تغییراتي كه تالش شده در اين سال براي برپايي 
جشنواره صورت بگیرد، رويكرد جديد در انتخاب آثار و تالش براي 
انتخاب كارها از روي نمايش هاي زنده و نه تماشاي فیلم بوده است، 

چنین هدفي در تهران الاقل و در انتخاب اكثر كارها مشهود است. 
   گذر فرهنگ كماكان در هاله اي از ابهام

تیم ارتباطات اين دوره جشنواره نیز نسبت به سال هاي گذشته فعالیت 
بیشتري داشته هر چند امكاناتشان شايد از دوره هاي گذشته نیز كمتر 
بوده است. از ديگر مسائلي كه بايد بدان پرداخت، همكاري شهرداري 
تهران با مسئوالن جشنواره تئاتر فجر است. قرار بود گذر فرهنگ در 
اين دوره جشنواره از حدفاصل تئاتر شهر تا تاالر وحدت راه اندازي شود 
كه هنوز تكلیف آن نیز مشخص نیس��ت، البته در اين زمینه پیش از 

مسئوالن تئاتر، بايد شهرداري هم پاسخگو باشد. 
   وضعيت حضور رسانه ها و گروه ها

روند حضور رسانه ها و ديگر گروه هاي ويژه تئاتري جشنواره طي دو 
سال اخیر با تدابیر و هماهنگ هايي كه با سامانه بلیت فروشي انجام 
شد، توانست اندكي از حواشي و مشكالت اين بخش را كاهش دهد. 
امسال اما بنابر گفته ها قرار است اين بخش روند متراكم تر و منظم تري 
به خود بگیرد كه البته با تعويض احتمالي سامانه بلیت فروشي بايد ديد 

اين بخش چطور مي تواند پاسخگوي اهالي رسانه باشد. 
اما نكت��ه مهم اي��ن دوره از جش��نواره مش��خص نب��ودن وضعیت 
بلیت فروشي اس��ت. در حالي كه 9 روز به آغاز جش��نواره باقي مانده 
وضعیت بلیت فروشي هنوز مشخص نشده و معلوم نیست مخاطبان 
تئاتر قرار است به چه نحوي بلیت هايش��ان را خريداري كنند، البته 
شنیده ها حاكي از آن است كه بلیت فروشي تئاتر فجر به سايت »ايران 
كنسرت« خواهد رسید! س��ايتي كه از عنوان آن هم مشخص است 
كه در حوزه »موس��یقي« تمركز دارد قرار است بلیت هاي جشنواره 
»تئاتر« اين دوره را به فروش برساند. از طرفي طي روزهاي گذشته 
انتقادات بسیاري به نحوه عملكرد سايت ايران كنسرت در جشنواره 
»موسیقي« فجر وارد شده و ضعف فروش و عملكرد سؤال برانگیز در 
بخش تبلیغات، به نوعي جشنواره موسیقي را وارد فاز بحران مخاطب 
كرده است. )در صفحات بلیت فروشي جشنواره موسیقي فجر از برخي 
گروه ها حتي يك عكس هم در سايت ايران كنسرت ديده نمي شود چه 
برسد به تیزر و ويدئو و ساير محتواهاي تبلیغاتي و اساساً تالشي براي 
فروش(، حال با وجود اين عملكرد بايد ديد جشنواره تئاتر، به نوعي 
اشتباه جشنواره موسیقي را تكرار مي كند يا خیر. شايد بهتر باشد در 
اين زمینه مسئوالن جشنواره از سايت هاي مختص فروش بلیت تئاتر 

و حرفه اي و پرسابقه در زمینه نمايش بهره ببرند. 
    حذف سؤال برانگيز برخي نمايش ها

برخي از نمايش هايي كه امس��ال در ابتداي انتخاب آثار در لیس��ت 
حضور در فجر بودند به داليل مختلف يا از سوي كارگردان ها حذف 
يا دچار مسائل ديگري شدند و فرصت حضور در جشنواره را از دست 
دادند، البته هنوز مشخص نیست اين نمايش ها به چه دلیل از صحنه 

فجر جا مانده اند. 
   تغييرات معاونت هنري و تأثير آن بر جشنواره

طي ماه هاي گذشته مجموعه معاونت هنري شاهد تغییراتي در رأس 
مديريت خود بود. علي مرادخاني پس از چهار س��ال با اين معاونت 
خداحافظي كرد تا مجتبي حسیني جايگزين او در اين سمت شود.

حال با توجه به تیم مديريت جدي��د در اين بخش بايد منتظر ماند و 
ديد آيا اين تغییرات، اتفاقات تازه اي را هم در جشنواره تئاتر فجر رقم 

مي زند يا خیر؟

    دیده بان


