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    جواد محرمي
اينكه يك فیلم سعي كند خود را از قید فضاهاي 
آپارتماني رها كند و جنبه هاي ديگري از سینما 
را نیز كه خیلي ها فكر مي كنند مزيت نس��بي 
سینماي ايران در آنها نیست محك بزند، اتفاق 
مباركي اس��ت. رامبد جوان با »قانون مورفي« 
بازهم پا در اين وادي گذاش��ته اما ابتناي اين 
گرايش مثبت بر يك فیلمنامه بي سروته نتیجه 

را ابتر كرده است. 
يك ذهنیت غالب در میان سینماگران و البته 
مديران سینمايي ما اين است كه به دلیل ضعف 
س��ینماي ايران در خلق صحنه ه��اي میداني 
اساس��اً بايد رويكرد غالب سینماي ما به سمت 
سینماي اجتماعي ش��هري باشد يعني همان 
چیزي كه در آن مقداري مي ش��ود عرض اندام 
كرد و به واس��طه آن در جشنواره هاي خارجي 

جوالن داد. 
رامبد جوان اما بارها نشان داده كه دوست دارد 
اتفاقاً در همان حیطه اي ك��ه خیلي از مديران 
اعتقاد دارند عرصه جوالن ما نیست و به عبارتي 
ديگر میدان »ما نمي توانیم« س��ینماي ايران 

است دست به تجربه بزند. 
او پیش از اين در فیلم »نگار« دست به تجربه اي 
موفق زده بود و در عرصه جلوه هاي ويژه میداني 
و حتي ديجیتال توانمندي هاي فیلمسازي اش 
را به رخ كش��یده و همه را به ستايش واداشته 
بود اما همان جا هم اگ��ر براي فیلمنامه هزينه 
بیشتر و در كل اهمیت بهتري قائل مي شد قطعاً 

توفیقات بیشتري حاصل مي كرد. 
    يك افول سينمايي 

رامبد با فیلم نگار انتظاره��ا را از خود باال برد و 
همه منتظر بودند تا جسارت و تهور او در سینما 
گام هاي رو به جلوتري را درنوردد و اتفاقات رو 
به رشدتري را رقم بزند اما قانون مورفي با اين 
انتظارات فاصله زيادي دارد و ش��اهد يك افول 
در سینماي او هستیم. اساساً در سینماي ايران 
در مقابل فیلمسازاني كه سعي مي كنند دايره 
تنگ سینماي اجتماعي را بشكنند و طرحي نو 

دراندازند بايد كاله از سربرداشت. 
حاتمي كیا يكي از اين فیلمس��ازان است. او در 
هر فیلم سعي مي كند به لحاظ تكنیكي و فني 
س��ینماي ايران را ارتقا دهد. هر چند به دلیل 
اينكه او يك فیلمساز مؤلف در سینماي ايران 
محسوب مي ش��ود و جايگاه فیلمنامه را خوب 
مي شناس��د، نتیجه تالش ه��اي تكنیكي اش 
به خلق اث��ري قابل س��تايش و ماندگار تبديل 

مي ش��ود. تجربه او در فیلم »چ« مؤيد همین 
مسئله اس��ت اما اي كاش رامبد جوان هم كه 
تمايل زي��ادي به دريدن پیله تنگ س��ینماي 
آپارتماني و ش��هري افس��رده و تلخ دارد و اين 
گرايش را با شجاعت دنبال مي كند مي دانست 
كه يك فیلمنامه خوب مي تواند مكمل مناسبي 
براي زحم��ات او در كارگردان��ي و خلق اثري 
مان��دگار ش��ود.  او در قانون مورف��ي به لحاظ 
كارگرداني گام هاي زيادي رو به عقب برداشته و 
خیلي سرسري تر از آن چیزي كه بشود فكرش را 
هم كرد فیلمي عجوالنه و بدون دقت با بي نظمي 

سرسام آور ساخته است. 
زدوخورده��اي پي در پ��ي و مختل��ف در 
فضاس��ازي هايي كه متفاوت هستند به عنوان 
صحنه هايي اكشن صرفاً مي تواند چاشني خوبي 
براي يك فیلم خوب باشد اما وقتي همه آنچه 
قرار است در معرض ديد تماشاگر قرار داده شود 
به همان صحنه هاي زد و خورد خالصه مي شود، 

چیزي جز دلزدگي ايجاد نخواهد كرد. 
سینماي اكشن، كمدي و پرتحرك به خودي 
خود بايد شخصیت داش��ته باشد و قرار نیست 
كله پوك بازي هاي كاراكتره��ا در خود فیلم و 
ساختار آن نیز رسوخ كند. توي سروكله زدن ها 
و بامزه بازي ه��ا و باال پايین پريدن ه��ا بايد در 

خدمت اصل ديگري به نام سناريو باشد. 
    فاصله زياد بين ايده تا اجرا 

مشكل اين است كه براي اس��م مسماي فیلم 
ه��م مابه ازاي��ي درون فیلم يافت نمي ش��ود. 
گويي فیلمس��از برداشتي س��طحي و عامیانه 
و البته اش��تباه از قانون مورفي داشته و مانند 
فیلمنامه كه به آن بي اعتنا بوده س��عي نكرده 
براي فهم بهتر و درست تر از قانوني كه با عنوان 
مورفي در غرب شناخته مي شود تالش و وقت 
بیشتري اختصاص بدهد. مسئله اين است كه 
بین پرداخت و تبديل يك اي��ده جالب به يك 
فیلم جالب فاصله زي��ادي وجود دارد. اول بايد 
فهم دقیق و درستي از مفاهیمي كه قرار است 

در اثر جانمايي ش��ود وجود داش��ته باشد و در 
وهله بعدي بايد ب��راي اين منظور از تخصص و 
زمان الزم بهره برد. رامبد جوان قطعاً مي تواند 
كارگردان خوبي باش��د اما تجربه نشان داده او 
به طور قطع فیلمنامه نويس خوبي نیس��ت اما 
اين مشكل اصلي او نیست، مشكل اصلي آنجا 
رقم مي خورد كه يك كارگردان خوب استعداد 
پیدا كردن يك متن خوب يا نويسنده خوب را 
هم نداش��ته باش��د و بناي كار خود را بر متني 

بي ارزش بگذارد. 
اين درحالي اتفاق مي افتد كه رامبد جوان به طور 
قطع براي هزينه كردن روي س��ناريو مشكلي 
ندارد و فقط احتیاج به اين دارد كه پیدا كردن 
متن خوب را هم مانند برون سپاري جلوه هاي 

ويژه آثارش به دست متخصصان بسپارد. 
كوالژ كردن چند صحنه و سكانس اكشن پشت 
س��ر يكديگر فیلم نمي س��ازد. اينكه تماشاگر 
40 دقیق��ه صحنه ه��اي ماشین س��واري كه 
مي توانست خیلي كوتاه تر باشد را در مقیاسي 
كشدار مشاهده كند و منتظر بماند كه داستان 
شروع شود و هر قدر جلوتر برود ناامید تر شود، 
مي تواند كم لطفي فیلمس��از باشد؛ فیلمسازي 
كه به واسطه برندي كه براي خود در تلويزيون 
كسب كرده به تنهايي توان جذب تماشاگر براي 
تضمین فروش را دارد اما اين كمترين انتظاري 

است كه از رامبد جوان مي رود. 
    تضمين گيشه و ديگر هيچ 

انتخاب امیر جديدي در يك تجربه تازه انتخاب 
درستي است و كاراكتر او در كنار امیر جعفري 
به ايجاد يك زوج بامزه كمك كرده است اما اين 
زوج به دلیل ضعف سناريو و شخصیت پردازي 
هرگز نتوانس��ته اند تاثیري مان��دگار در ذهن 
تماشاگر و البته سینماي ايران برجاي بگذارند.

 بدترين انتخاب رامبد جوان در قانون مورفي 
نقشي است كه براي خود انتخاب كرده است. 
معموالً كارگردان هاي باهوش وقتي خودشان 
را در فیلم خودش��ان جل��وي دوربین مي برند 
كه فكر كنند دست كم نقش مورد نظر را هیچ 
فیلمس��از ديگري به آنها پیشنهاد نخواهد داد 
اما نقشي كه رامبد به ايفاي آن پرداخته دقیقاً 
هماني است كه هر كارگردان ديگري نیز ممكن 
است آن را به او پیش��نهاد كند. كاراكتري كه 
مدام ورجه وورجه مي كند چیزي نیس��ت كه 

براي او تجربه جديدي باشد. 
البته از رامبد جوان با وجود مشغله زيادش نبايد 
انتظار زيادي هم داشت. معلوم است كه با وجود 
باال و پايی��ن پريدن ها و »ما خیل��ي باحالیم« 
گفتن ها در تلويزي��ون ديگر وقت و رمقي براي 

خلق يك فیلم خوب باقي نمي ماند. 
ظاهراً دلیل س��اخته ش��دن قانون مورفي اين 
است كه س��ینماي ايران نش��ان داده ساخت 
چنین فیلمي مي تواند حداقل هاي گیشه را به 
همراه داشته باشد اما تلقي ای كه از رامبد جوان 
وجود داش��ت اين بود كه او از انگیزه هاي مالي 
عبور كرده و سعي مي كند در سینما به چیزي 
فراتر از پول فكر كند. خودش هم دو سال پیش 
و در جريان س��اخت فیلم نگار قريب به همین 
مضامین را بر زب��ان آورده بود. اينكه س��ینما 
براي او جدي است و سعي مي كند به تماشاگر 
احترام بگذارد اما اينجا واقعاً ديگر رامبد جوان و 

دوستانش خیلي هم باحال نیستند.

نگاهي به »قانون مورفي« آخرين ساخته سينمايي رامبد جوان 

اينجا ديگر خيلي هم باحال نيستيد!

دوستان و آش�نايان مرحوم حس�ين محب اهري در مراسم 
تش�ييع اين هنرمند و بازيگر س�ينما، تئات�ر و تلويزيون به 
بي�ان خص�ال و ويژگي ه�اي ش�خصيتي او پرداختن�د. 
 مراسم تشییع پیكر حسین محب اهري بازيگر سینما و تلويزيون 
صبح روزپنج شنبه 27 دي ماه از مقابل تاالر وحدت برگزار شد. در 
اين مراسم جمعي از بازيگران و مسئوالن مركز هنرهاي نمايشي، 

خانه تئاتر حضور داشتند. 
در ابتداي مراس��م، اصغر همت به عنوان مجري در پشت تريبون 
قرار گرفت و گفت: امروز در مراسم يك آدم استثنايي حضور پیدا 
كرديم. حسین محب اهري براي لحظه لحظه زندگي اش تالش 
كرد و همواره حرف از امید و بودن م��ي زد. او كماكان براي هنر و 
فرهنگ اين مرز و بوم مي كوش��ید و نهايتا با عزت و شرف صحنه 
هنر را ترك كرد. در ادامه مراسم، شهرام كرمي مديركل هنرهاي 
نمايشي تصريح كرد: همه امروز در فقدان يك هنرمند پرامید و 
پرنشاط جمع شديم. غم سختي است كه حسین محب اهري را در 

صحنه هنر نمايشي نداريم و ما را با خاطراتش تنها گذاشت. 
علي دهكردي رئیس انجمن بازيگران س��ینما نیز در س��خناني 
خاطرنش��ان كرد: در مراسم تش��ییع لبخند و مهرباني و شور به 
زندگي و هنر به بازيگري كار سختي است. ما به حسین محب اهري 
در هر شرايطي فكر كنیم لبخند مي زنیم. بسیار تأسف انگیز براي 

تشییع و لبخند و شور زندگي حضور پیدا كرديم. 
ايرج راد بازيگر و مديرعامل پیشین خانه تئاتر هم با بیان اينكه اين 
عزيزي كه اينجا در مقابل ماست و آرمیده، تمام وجودش عشق به 
زندگي بود، بیان كرد: حسین محب اهري عاشق كارش، صحنه، 

مردم و بازيگري بود. 80 كار صحنه اي داشت و در بیش از 200 كار 
تلويزيوني اجراي نقش كرد و به همین دلیل در دل مردم همچنان 
جاي دارد. او عشق به زندگي، استواري و لذت بردن از هر لحظه 

زندگي را از خود به يادگار گذاشت. 
برپايه اين گزارش، حمیدرضا نوربخش مديرعامل خانه موسیقي 
ايران درگذشت محب اهري را به جامعه هنري كشور تسلیت گفت 
و چند بیتي را به جهت عالقه اين بازيگر فقید به آواز ايراني خواند. 
آتیال پس��یاني نیز با صدايي بغض آلود در س��خناني گفت: نويد 
محمدزاده اين خبر را به من داد. فهمیدم زندگي بدون حس��ین 
محب اهري چیز ديگري است. همه خاطراتم با حسین را فقط براي 

خودم نگه مي دارم و با كسي به اشتراك نمي گذارم. 
پس از اتمام مراسم تشییع، پیكر مرحوم حسین محب اهري به 

سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع و بدرقه شد. 
امروز شنبه 29 دي ماه ساعت 18 مراسم يادبود حسین محب اهري 

در مسجد نور برگزار مي شود.
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ب�ر ش�ما ب�اد ب�ه ش�کيبايی كه 

شکيبايی، ايمان را چون سر است 

بر بدن و ايمان بدون ش�کيبايی 

چونان بدن بی سر، ارزشی ندارد.

دبير سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر مطرح كرد

برخي فيلم هاي امسال چالش برانگيزند ولي حاشيه ساز نيستند

دبير سي وهفتمين دوره جش�نواره فيلم فجر گفت: معتقدم 
برخي فيلم ها هستند كه در جشنواره مي توانند چالش برانگيز 
باش�ند اما حاشيه س�از نه. وي همچنين اذعان ك�رد امکان 
ساخت سيمرغ بلورين جشنواره در داخل كشور وجود ندارد. 
ابراهیم داروغه زاده دبیر سي وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر كه 
مهمان برنامه »ش��هر فرنگ« بود، عنوان كرد: براي اولین بار برنامه 
نمايش تمام فیلم هاي سینمايي را كه در جش��نواره و در سینماي 
مردم��ي به نمايش گذاش��ته مي ش��ود، پیش از آغ��از پیش فروش 
بلیت هاي جشنواره منتشر كرديم. سه گروه 11 فیلمي هستند كه 
فیلم ها و س��انس هاي اكران در آن كاماًل مشخص است و مي توانند 
انتخاب و فیلم دلخواه شان را تماش��ا كنند. خريد بلیت تك فیلم از 
طريق گیشه اس��ت اما بلیت فیلم هاي رديفي از طريق پیش فروش 
اينترنتي قابل خريد است. داروغه زاده با بیان اينكه امسال خوشبختانه 
جشنواره بسیار با كیفیت و خوبي داريم، توضیح داد: فیلم هايي كه در 
جشنواره حضور دارند به لحظات ساختار، محتوا و ارتباط با مخاطب و 

همینطور كارگردان هاي نامي كه در جشنواره حضور دارند از بهترين 
دوره هاي جش��نواره در سال هاي اخیر اس��ت و منتقدان و رسانه ها 

امسال فیلم هاي خوبي را خواهند ديد و دچار شگفتي خواهند شد. 
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا همه اين فیلم هايي كه منتظر ديدن 
آنها هستیم به جشنواره مي رسند، افزود: بله خوشبختانه فكر مي كنم 
تمام فیلم هايي كه انتخاب شدند به جشنواره مي رسند و مردم آماده 
باشند كه از اولین روز كه فیلم ها در برنامه قرار دارند به تماشاي آنها 
بنشینند. سال گذشته هم تغییري در جدول نمايش نداشتیم و كاماًل 
منظم برگزار شد. امیدواريم امس��ال هم منظم نمايش ها را داشته 
باشیم. احتمال خیلي كمي است كه فیلمي به جشنواره نرسد ولي 

اگر نرسد هم مي توانیم از فیلم هاي رزرو استفاده كنیم. 
دبیر س��ي وهفتمین دوره جش��نواره فیلم فجر در پاسخ به سؤال 
مدقق مبني بر اينكه ممكن اس��ت جش��نواره دچار حاشیه شود، 
گفت: فیلم هايي هس��تند ك��ه مي توانند فضايي ايج��اد كنند كه 
چالش برانگیز باشد و امكان گفت وگو بین موافقان و مخالفان وجود 
داشته باشد و اين هم خوب است و ذات سینما اين است كه فضاي 
نقد و گفت و گو را فراهم كند. بله معتقدم برخي فیلم ها هستند كه 
در جشنواره مي توانند چالش برانگیز باشند اما حاشیه ساز نه. امسال 
به شدت تنوع موضوعي و ژانر و مضمون داريم و شاهد فیلم هايي با 
ساختارهاي متفاوتي هستیم، مثاًل در فیلم هاي اول يا همان بخش 
نگاه نو جش��نواره، فیلم هايي داريم كه مي توانند ارتباط خوبي با 
مخاطب برقرار كنند و از لحاظ مضموني و س��اختاري جش��نواره 
متنوع و جذابي خواهیم داشت. در اين دوره فیلم هايي با محور دفاع 

مقدس، فرهنگ عاشورا، تروريسم منطقه اي داريم.

   نويد پارسا
 س�رود در اين س�ال ها بضاعت كم�ي داش�ته و تقريبًا 
فرام�وش ش�ده ب�ود درحال�ي ك�ه در دوران انق�اب 
و هش�ت س�ال دفاع مقدس آواها و نغمه ه�اي زيبايی 
ش�کل گرفت. خوش�بختانه دوب�اره زمزمه هايي براي 
پرداختن به س�رود ش�کل گرفت�ه چراكه در گذش�ته 
تقريب�ًا همه متولي�ان در اي�ن زمينه ك�م كاري كردند. 
جمشید جم، دبیر جشنواره آواي بیداري با بیان اين مطلب در 
مراسم اختتامیه اين رويداد هنري گفت: قبل از چهلمین سالگرد 
انقالب با اين جشنواره به پیشواز سالگرد پیروزي انقالب رفتیم. 
سرود در اين سال ها بضاعت كمي داشته و تقريبا فراموش شده 
بود درحالي كه در دوران انقالب و هشت سال دفاع مقدس آواها 
و نغمه هاي زيبايي شكل گرفت. خوشبختانه دوباره زمزمه هايي 
براي پرداختن به سرود ش��كل گرفته چراكه در گذشته تقريبا 

همه متولیان در اين زمینه كم كاري كردند. 
وي به تأكیدات رهبر انقالب براي تولید سرود اشاره كرد و گفت: 
بسیج هنرمندان چهارمین قدم از »آواي بیداري« را با رويكرد 
پرداختن تخصصي به سرود برگزار كرد و طي فراخواني آثاري از 
سراسر كشور را جمع آوري كرديم كه براي اولین بار پیشقراول 
ش��كل دادن س��رود ش��ديم و مردم نیز با رأي دادن به آثار به 
جشنواره جان دادند. دبیر جشنواره آواي بیداري افزود: 16 گروه 
سرود در اين جشنواره به رقابت پرداختند. هیئت داوران در كنار 
رأي مردم گروه هايي را انتخاب كردند. سابقه نداشته 70هزار 
شركت كننده در جريان يك رويداد فرهنگي- هنري باشند كه 
در اين جشنواره مشاركت داشتند. خوشحالیم كه يك بار ديگر 

سرود جان مي گیرد تا نظر رهبر انقالب تأمین شود. 
   ش�بي كه ترامپ برج�ام را پاره كرد، س�رود تازه اي 

سرودم 
اسفنديار قره باغي در ادامه قطعه »مرگ بر امريكا« را اجرا كرد و 
در توضیح كوتاهي گفت: شبي كه امريكا در برجام بدعهدي كرد 

شعري سرودم و آهنگسازي، تنظیم و ضبط را انجام داديم. در 
ادامه از خانواده هاي شهید مدافع حرم حاج رضا رسمتي، شهید 

حجت اهلل يخچالي و شهید علي كیارش تجلیل به عمل آمد. 
وزير اس��بق فرهنگ و ارش��اد اس��المي نیز در اين مراس��م با 
بیان اينكه 90درصد موسیقي قبل از انقالب وارداتي و بي هويت 
بود، گفت: قبل از انقالب موسیقي بي هويت بر ما سیطره پیدا 
 كرده بود. انقالب اسالمي موسیقي بي هويت را به موسیقي هنري 
و موس��یقي متعالي تبديل كرد كه اهداف آن استكبارستیزي 
است. سیدمحمد حسیني وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سردار مرتضي كشكولي فرمانده س��پاه حضرت ابوالفضل)ع(، 
امیر نصیربیگي رئیس سازمان بسیج هنرمندان، محمود ردايي 
مدير امور انجمن هاي س��ازمان، جمش��ید جم، محمد گلريز، 
هادي آرزم، اس��فنديار قره باغي، بابك رضايي، سروش كريمي 
و احمد میرمعصومي اعضاي هیئت داوران جش��نواره در اين 

مراسم حضور داشتند. 
سردار كشكولي فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( در ادامه اين 
مراسم اظهار داشت: اگر 40 سال از انقالب را در شرايط جنگ 
سخت و جنگ نرم طي كرديم، حتماً بخش مهمي از اين بار بر 
دوش موسیقي، سرود و آواهاي انقالبي بوده است. خوشحالیم 
كه امروز نقطه عطفي با موسیقي تعالي بخش شكل گرفته است. 
وي 90درصد از موسیقي لرستان را مربوط به آواهاي حماسي 
دانست و افزود: در گذشته بیش از 90درصد از موسیقي لرستان 
همواره مربوط به موسیقي حماس��ي بوده است، حتي آنچه در 
مراسمات شادي و عروسي مردم اين منطقه خوانده مي شد در 

وصف ويژگي ها و شخصیت  حماسي داماد بوده است. 
فرمانده س��پاه حضرت ابوالفضل)ع( به ض��رورت پرداختن به 
موسیقي انقالبي پرداخت و عنوان كرد: الزم است حزب اللهي ها و 
بسیجي ها سهم شان را از موسیقي حفظ كنند. در دوران انقالب 
و هشت س��ال دفاع مقدس س��رودهاي حماسي نقش تثبیت 
كننده در همه فهم كردن مفاهیم ديني و فرهنگي داشت چراكه 
همه فهم كردن اين مسائل همواره سخت بوده و با موسیقي اين 

اتفاق رخ مي داد و مردم با شهید و شهادت همراه مي شدند. 
سردار كشكولي تأكید كرد: موسیقي بار نقل و انتقال مفاهیم 
را خیلي زيبا بردوش گرفت. عمق بخشي به روحیه حماسي و 
انقالبي نیز از طريق موسیقي انجام شد. سرود باعث همگرايي 
بین اقوام ايراني ش��د چراكه تن��وع اقلیم ها فرص��ت و تهديد 
محسوب مي شود و موسیقي تهديدها را به فرصت تبديل كرد. 
تحريك احساسات ملي و مذهبي و ديني از جمله كاركردهاي 

ديگر موسیقي است.

در تشييع پيکر حسين محب اهري انجام شد

سکانس آخر بازي محب اهري را نزديکانش بازي كردند

رامبد با فيلم »ن��گار« انتظارها 
را از خود باال برد و همه منتظر 
بودند تا جس��ارت و تهور او در 
سينما گام هاي رو به جلوتري 
را درنوردد، اما »قانون مورفي« با 
اين انتظارات فاصله زيادي دارد

 راه اندازي كمپين مجازي
براي آزادي مرضيه  هاشمي

س�ازمان صداوس�يما كمپيني مجازي براي آزادي مرضيه 
 هاش�مي گوين�ده خب�ر پرس ت�ي وي راه ان�دازي ك�رد. 
محمدحس��ین رنجب��ران مدي��ركل روابط عمومي س��ازمان 
صداوس��یما از افرادي ك��ه در فضاي مجازي حضور داش��ته و 
فعالیت مي كنند درخواس��ت كرد با استفاده از )آزادي مرضیه 

هاشمي( براي آزادي مجري شبكه پرس تي وي تالش كنند. 
 »freemarziyehhshemi« وي تأكید كرد: با نشر هشتگ
در فضاهاي اجتماعي به بازداشت غیرقانوني مرضیه  هاشمي و 

كمك به آزادي ايشان كمك  كنیم. 
مرضیه  هاش��مي خبرنگار و مج��ري پرس تي وي ب��ه داليلي 
نامعلوم در امريكا زنداني شده اس��ت. او در يك بازداشتگاه در 
واشنگتن دي سي است در حالي كه تاكنون هیچ اتهام رسمي  به 
وی زده نشده است. مقام هاي بازداشتگاه به او اجازه دسترسي 
به غذاي حالل يا غذاهاي گیاهي را نداده اند و هاشمي چند روز 
است كه غذايش تنها نان و كلوچه بوده است. مرضیه  هاشمي 
پس از پخش فیلم مستند جنجالي ماجراي قتل ندا آقاسلطان 
با نام »تقاطع« از شبكه تلويزيوني انگلیسي زبان پرس تي وي، 

شهرت بیشتري يافت. 
...........................................................................................................

 نکوداشت عزت اهلل انتظامي 
در جشنواره فيلم فجر

مراسم نکوداشت آقاي بازيگر سينماي ايران عزت اهلل انتظامي 
در سي و هفتمين جش�نواره فيلم فجر برگزار خواهد شد. 
سینماي ايران در سال 1397 با آقاي بازيگر وداع كرد؛ در مراسم 
افتتاحیه سي و هفتمین جشنواره فیلم فجر به ياد اين هنرمند 
فقید، مراسم نكوداشتي برپا خواهد شد. همچنین بزرگداشت 
ابراهیم حقیقي، عزيزاهلل حمیدنژاد، خسرو خسروشاهي، عباس 
گنجوي و فاطمه معتمدآريا، پنج سینماگر سرشناس در مراسم 

افتتاحیه جشنواره برگزار مي شود. 
سي و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیري ابراهیم داروغه زاده 
همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمي 10 تا 22 بهمن ماه 

برگزار مي شود. 
...........................................................................................................

تأسف صدرعاملي از نداشتن مکاني دائمي 
براي جشنواره فجر

 بايد با توجه به گستردگي جشنواره فيلم فجر، يك سازوكاري 
ايجاد شود تا مکاني شايس�ته براي جشنواره فراهم شود. 
تهیه كننده و كارگردان س��ینما ب��ا بیان اين مطل��ب درباره 
اختصاص مكاني دائمي براي برگزاري جش��نواره فیلم فجر و 
بالتكلیف بودن اين جريان پس از 37 دوره گفت: بايد امیدوار 
بود و منتظر ماند ت��ا ببینیم چه مي شود.رس��ول صدرعاملي  
در خصوص تعداد زياد نمايش هاي جشنواره فیلم فجر و احتمال 
اضافه شدن برخي س��ینما هاي مراكز اس��تان ها گفت: اكران 
فیلم هاي جشنواره در استان ها براي 70 درصد فیلم ها كه شايد 
مخاطب ندارند، اتفاق خوبي باشد ولي اكران در شهرستان براي 

فیلم هاي پرمخاطب، خوب نیست. 
صدرعاملي با اشاره به معرفي چهره اي جديد به سینما از طريق 
»سال دوم دانشكده من« بیان كرد: با اين فیلم چند چهره  جديد 
و البته يكي از چهره هاي جديد كه نقش اصلي را ايفا مي كند به 

سینما معرفي مي شوند.
...........................................................................................................

 فصل دوم مجموعه مستند
»در برابر طوفان« آماده نمايش شد 

فصل دوم مجموعه مس�تند در برابر طوفان به كارگرداني 
مهدي نقويان كه توسط شبکه مستند و مؤسسه روايت فتح 
تهيه شده است به زودي از شبکه هاي سيما پخش خواهد شد. 
فصل اول مجموعه »در برابر طوفان« در س��ال 95 از ش��بكه 
مس��تند و ش��بكه 3 پخش ش��ده بود كه بازخوردهاي مثبت 
فراواني را در پي داشت. فصل دوم اين مجموعه در 10 قسمت 
60 دقیقه اي به زمان��ه پهلوي دوم خواه��د پرداخت. اقتصاد، 
ارتش، فرهنگ و هنر، آموزش و پروش، ساواك، سیاست داخلي، 
سیاس��ت خارجي، مذهب، مطبوعات و زندگي خصوصي 10 
موضوعي است كه در هر قسمت اين مجموعه مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت. مهدي نقويان قبل از اين مجموعه، مستند خارج 
از ديد را روي آنتن سیما داشت كه با واكنش هاي مثبت فراواني 

بین مخاطبان مواجه شد.

فرزين   ماندگار     ديده بان

    سینمـا

داوودي در پي دستور اخير حسين انتظامي مطرح كرد
 سازمان سينمايي بايد به فکر ادغام 

ساير مؤسسات هم باشد
ابوالحس�ن داوودي با اش�اره به اينکه ادغام يعني كوچك تر و مفيدتر 
ش�دن گفت: گاه�ي وقت�ي از چابك س�ازي صحب�ت مي ش�ود با يك 
مجموع�ه بزرگ ت�ر و پيچيده تر مواجه مي ش�ويم، امي�دوارم در مورد 
ادغام موسسه رس�انه هاي تصويري با چنين س�ازماني روبه رو نشويم. 
اين تهیه كننده و كارگردان س��ینما به ايس��نا گفت: برخي از موسس��ات و 
مراكز مش��ابه در حال حاضر هیچ كاركردي ندارند، دكت��ر انتظامي بايد در 
مورد آنها هم تمهیداتي بینديش��د. وي ادامه داد: ادغام كردن موسس��ات با 
يكديگر مي تواند صرفه اقتصادي داشته باش��د اما اين امر به نوع مديريت و 
برنامه ريزي بستگي دارد. برخي مواقع دو سازمان با يكديگر ادغام مي شوند 
اما هزينه مجموعه تشكیل شده بیشتر از دو سازمان قبلي است. كارگردان 
ديوانه« تصريح كرد: ادغام موسسه رس��انه هاي تصويري بايد با دقت  »رخ 
انجام شود تا س��ینماگران و هنرمندان با مجموعه اي پیچیده و منقبض و با 

تعداد نیروي زياد مواجه نشوند. 
تهیه كنن��ده »زادبوم« يادآور ش��د: برخي ش��ركت هاي بخ��ش خصوصي 
مدت هاست به طور موازي فعالیت هاي موسسه رسانه هاي تصويري را انجام 

مي دهند، بنابراين ديگر اين موسسه خروجي مناسبي نخواهد داشت. 
داوودي در پايان گفت: آقاي يزداني با توجه به س��ابقه و شناختي كه دارند 
مي توانند اين مأموريت را به خوبي انجام دهند و از ادغام موسسه رسانه هاي 
تصويري با موسس��ات مرتبط يك مجموعه چابك، كوچك و دوستانه ايجاد 

كنند تا مراجعه كنندگان با پیچیدگي هاي مناسباتي روبه رو نشوند.

جمشيد جم در مراسم اختتاميه جشنواره »آواي بيداري« مطرح كرد

سرود انقابي در حال تجديد حيات است


