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  جواد محرمي
»دي�دن اي�ن فيلم ج�رم اس�ت« يک�ی از 
اي�ن  فيلم ه�ای  مناقش�ه برانگيزترين 
دوره از جش�نواره اس�ت ک�ه زمينه س�از 
ارائ�ه مباح�ث متنوع�ی درم�ورد محت�وا 
و ف�رم رواي�ی اي�ن فيل�م ش�ده اس�ت.
اصلي ترين چیزي كه درب��اره »ديدن اين فیلم 
جرم اس��ت« مي توان گفت اين نكته اس��ت كه 
تماش��اگر فیلم چقدر با كاراكتر بس��یجي قصه 
همراه مي شود. پاسخ اين است كه فقط يك دلیل 
وجود دارد كه بتواند تا حدودي تماشاگر را با او 
همراه كند و آن هم دز باالي منفي بودن بدمن 
فیلم است. اين بد بودن در سكانس افتتاحیه اي 
كه به لحاظ ساختاري داراي ضعف هاي عديده 
است رخ مي دهد اما قس��اوت بدمن آنقدر زياد 
است كه هر تماش��اگري را در تعلیق اينكه قرار 

است چه اتفاقي براي او بیفتد نگه مي دارد.
در واق��ع ما قرار نیس��ت ب��ا كاراكت��ر مثبتي كه 
علي القاع��ده بايد فرمانده پايگاه بس��یج باش��د 
همذات پنداري كنیم، چون فیلمساز در پرداخت 
شخصیتي دوست داش��تني، صمیمي و گرم از او 
تالش��ي نكرده اس��ت، براي همین هم دز منفي 
بودن بدمن را آنقدر زياد كرده تا به نوعي ضعف در 
شخصیت پردازي شخصیت هاي مثبت را بپوشاند. 
بماند كه اساساً از بدمن فیلم هم شناسنامه درستي 
به ما ارائه نمي دهد. ما فقط به اين پي مي بريم كه 
او يك ديپلمات ارشد است كه در حال مذاكراتي 
حساس در عرصه سیاست خارجي است. قساوت 
ديپلمات يقه سفید در مواجهه با يك زن چادري 
به مست بودن او ارجاع داده مي شود و اين آنقدر 
براي تماشاگر نفرت انگیز اس��ت كه او را تا پايان 
فیلم براي پي بردن به اين سؤال كه بعد چه اتفاقي 

مي افت��د ترغیب كند اما مش��كل اين اس��ت كه 
س��نگیني تعلیق فیلم تا پايان ب��ر دوش همین 

سكانس سوار است. 
»ديدن اين فیلم جرم است« دغدغه درستي دارد 
اما قالبي كه براي آن انتخاب ش��ده ضد آن عمل 
مي كند. تماشاگر با اينكه به فرمانده پايگاه بسیج 
حق مي دهد اما فیلمساز تالشي براي شناسنامه دار 
كردن او نكرده است. ما فقط مي دانیم كه همسر 
او توسط ديپلمات مست كتك خورده و بچه اش 
سقط شده است؛ يك انگیزه پررنگ شخصي براي 
كنش مندي هاي بعدي، خب فیلمساز مي توانست 
با كمي هوش��مندي زن كتك خورده را نه همسر 
فرمانده بسیج بلكه يك شهروند عادي نشان بدهد 

تا مسئله شخصي نشود. 
اگر اينگون��ه ب��ود انگیزه آق��اي فرمان��ده هم 
آرمان خواهانه مي نمود. اواسط فیلم بسیجي ها 
حاضر مي ش��وند ديپلمات را تحويل بدهند اما 
فرمانده پايگاه يك شرط مي گذارد، اينكه دست 
كم يك كش��یده به گوش او بزنن��د. مخالفت با 
خواسته اش منجر به ادامه ماجرا مي شود. وقتي 
فرمانده بس��یج حاضر مي ش��ود يك س��یلي را 
وجه المصالحه قتل عمد و ضرب و شتم همسرش 
توسط مردي مس��ت قرار دهد، فیلمساز انتظار 

دارد تماشاگر چه شأن و شخصیتي براي او قائل 
شود؟ اگر ولي دم حاضر شده موضوع از راه قانوني 
پیگیري شود ديگر چك و چانه زدن بر سر زدن 
يا نزدن يك س��یلي چه معنايي دارد؟ اين كسر 
شأن دادن يك فرمانده بسیج با خلق موقعیتي 
كه سبب ش��ود از او كنش هايي بچگانه سر بزند 
براي عوامل محترم »ديدن اين فیلم جرم است« 
روشن نبوده اس��ت؟ اينكه در اين وضعیت با رد 
و بدل ش��دن چند ديالوگ معلوم ش��ود يكي از 
بس��یجي ها در ماجراي حمله به سفارتخانه ها 
)انگلیس و عربستان( دست داشته دقیقاً ارجاع 
به چه معنايي در ذهن مخاطب دارد؟ تنش هاي 
كاريكات��وري میان نیروهاي نظام��ي و امنیتي 
مختلف و اسلحه كشیدن بر يكديگر چه پیامي 
را قرار است مخابره كند جز القاي نوعي هرج و 
مرج؟ بد نیست باز هم اين گزاره را تكرار كنیم كه 
ديدن اين فیلم جرم است حرف هاي خوب را در 
قالبي بد ريخته است. دوتابعیتي ها، ديپلمات هاي 
بي صالحیت، آقازاده ها، غیرت ملي و موضوعاتي 
از اين دس��ت دغدغه هاي درستي است كه نیاز 
دارد در قالبي درست ريخته شود وگرنه مي تواند 

ضد خود عمل كند. 
نكته ديگر درباره »ديدن اين فیلم جرم اس��ت« 
اين اس��ت كه ما ش��خصیت نمي بینیم، باز هم 
مانند بسیاري از آثار نمايش��ي ايراني نقطه ثقل 
داستان روي بدمن هاس��ت. چرا فیلمسازان ما 
اينقدر در خلق كاراكترهاي مثبت ضعف نشان 
مي دهند؟ قهرمان با ادا و اطوار و شعار دادن خلق 
نمي ش��ود. ما فقط كاريكاتوري از چند بسیجي 
دغدغه مند مي بینیم. درگیري میان بسیجي ها 
مانند دعواهاي چاله میداني ارائه ش��ده اس��ت. 
تماش��اگر حق دارد از خود بپرسد پس فرهنگ 
بسیج اين است كه مش��اهده مي كند، پس چه 
مزيتي بر آن مترتب اس��ت؟ حاال شايد عده اي 
هم بگويند در پايگاه بس��یج محله ما هم همین 
فرهنگ حاكم است اما فیلمساز مثاًل ارزشي ما 
بايد الگوها را ترس��یم و ترويج كن��د يا آدم هاي 
معمولي را؟ كدام وجوه از فرهنگ بس��یجي در 
ديدن اين فیلم جرم است برجسته شده است؟ 
تعقل؟ صبر؟ زيركي؟ از خودگذشتگي؟ ترجیح 
منافع ملي بر منافع شخصي؟ خب در كنشگري 
فرمانده پايگاه بسیج با ش��هروندان عادي نبايد 
تفاوتي باشد و اگر نیس��ت چرا بايد براي چنین 
شخصیت هايي در لباس بسیج فیلم ساخته شود؟ 
بد نیست فیلمساز و تهیه كننده محترم را ارجاع 
بدهیم به تماشاي مستند »عابدان كهنز« تا درك 

دقیقي از فرهنگ بسیجي پیدا كنند.

نگاهي به »ديدن اين فيلم جرم است« حاضر در جشنواره فيلم فجر 

 ريختن حرف خوب در قالب بد هم
جرم نيست!

نشس�ت رس�انه اي هماي�ش بزرگداش�ت ش�هيد ابراهي�م 
هادي در حال�ی با ش�عار »ابراهي�م ه�ادی دلها« برگزار ش�د 
ک�ه دبي�ر اي�ن جش�نواره از 138 ب�ار تجدي�د چ�اپ کت�اب 
ش�هيد ه�ادی در قال�ب ي�ک ميلي�ون نس�خه خب�ر داد. 
به گزارش مهر، نشست رس��انه اي »همايش شهید ابراهیم هادي و 
3۰۰ شهید كانال كمیل و حنظله« روز گذشته در مجموعه فرهنگي 
شهداي سرچشمه با حضور سیدمحمد محمدي دبیر اين همايش و 

محسن عمادي مدير انتشارات عماد برگزار شد. 
سیدمحمد محمدي در اين نشست با اش��اره به ويژگي هاي خاص 
ش��هید ابراهیم هادي و اس��تقبال جوانان از او گفت: شناس��اندن و 
شناختن شهید ابراهیم هادي براي ما يك وظیفه و يكي از راه هاي 
مقابله با هجمه هاي دشمنان در اين روزهاي سخت است. مسئوالن ما 
نبايد فراموش كنند كه ابراهیم ها به دلیل آسايش ما و ملت غیورمان، 
جان خود را فدا كرده اند در حالي  كه مي توانستند در كنار خانواده خود 
باشند. وي ادامه داد: با توجه به تأكید مقام معظم رهبري مبني بر زنده 
نگه داشتن ياد شهیدان، 25بهمن ماه در سالن وزارت كشور اختتامیه 
اين همايش برگزار مي ش��ود. محمدي افزود: تاكنون كتاب شهید 
ابراهیم هادي 138بار در قالب يك میلیون نس��خه به چاپ رسیده 
است و اين نشان مي دهد شهید ابراهیم هادي در قلب يك میلیون نفر 
جا باز كرده است، بنابراين شعار اين همايش »ابراهیم هادي دل ها« 
انتخاب شد. وي يادآور شد: اين كتاب پرفروش ترين كتاب حوزه دفاع  
مقدس در سراسر كشور است، با آنكه هیچ كمك و حمايت دولتي از 
آن صورت نگرفته است. محمدي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به اينكه ش��ركت كنندگان در اين همايش، از 15دي ماه تا 

22بهمن ماه مي توانند آثار خود را به دبیرخانه همايش ارسال كنند، 
گفت: در اين همايش از يك آلبوم موسیقي با نام »میم مثل میهن« 
كه درباره شهیدان مدافع حرم ساخته شده است، رونمايي مي شود. 
همچنین كتاب ش��هید ابراهیم هادي به زبان هاي اسپانیايي، اردو، 
آذري و روس��ي رونمايي خواهند شد. همچنین در تالش هستیم تا 
يكي از فیلم هاي ارزشي اكران شده در جشنواره فیلم فجر در طول 

اختتامیه اين همايش اكران شود. 
در بخش ديگري از اين برنامه، محسن عمادي مدير انتشارات اظهار 
داشت: در همايش شهید ابراهیم هادي چند كتاب ديگر نیز رونمايي 
خواهد شد كه يكي از آنها، كتاب »كامبوزيا« است كه او از مخالفان 
سرس��خت رژيم پهلوي بود و چهار س��ال قبل از انقالب به شهادت 
رسید. كتاب هاي ديگری همچون »من ادواردو نیستم« درباره شهید 
ادواردو آنیلي و كتاب »فرزندان مسجد« كه به شهیداني مي پردازد كه 
در مسجد كار فرهنگي انجام مي دادند و كتاب »من زينبي ام« كه به 

خاطرات يكي از مادران شهید مي پردازد نیز رونمايي خواهد شد.
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اين س�خن ما ک�ه می گوييم »ما 

همه از آن خداييم« اقراری است 

ب�ه بندگ�ی و اينک�ه می گويي�م 

»بازگش�ت ما به س�وی اوست« 

اعترافی است به نابودی خويش. 

همزمان با برگ�زاري س�ي وچهارمين دوره جش�نواره 
موسيقي فجر، فيلم هاي مستند ايراني با موضوع موسيقي 
در خانه سينما و در سالن سيف اهلل داد اکران خواهد شد. 
ناصر صفاريان دبیر بخش فیلم هاي مس��تند موسیقي، درباره 
نماي��ش آثار اين ح��وزه و چگونگ��ي انتخ��اب فیلم ها گفت: 
»فیلم هاي اين حوزه بر اساس چند معیار اصلي انتخاب شدند. 
معیار اول ما اين بود كه فیلم ها حتماً موضوع مرتبط با موسیقي 
داشته باشد و براي عموم مردم كه عالقه به موسیقي دارند، قابل 
فهم باشد. نكته ديگري كه براي ما اهمیت داشت اين بود كه 
ساختار فیلم سخت و تخصصي و آكادمیك نباشد تا براي مردم 
جذابیت داشته باشد.« وي با تأكید بر اينكه تعداد مستندهايي 
كه درباره موسیقي در كشور ساخته شده زياد است، گفت: »ما 
براي اين تعداد مستندي كه قرار است نمايش داده شود شرايط، 
محدوديت هاي مجوزي و كیفیت فیلم را هم در نظر گرفتیم و 

بر اساس آن آثار را انتخاب كرديم.«
صفاريان درباره كیفیت آثار ارسالي به دبیرخانه جشنواره گفت: 
»مستندهاي بسیاري بودند كه از نظر ساختار، مسائل فني و 
موضوعي بسیار خوب بودند اما متأسفانه خیلي از آنها نسخه با 
كیفیت نداشتند و ما هرچه تالش كرديم تا نسخه با كیفیت آن 
را پیدا كنیم نتوانس��تیم.« وي همچنین افزود: »مستندهايي 
هم بودند كه همه ش��رايط را داشتند اما با ش��رايط جشنواره 
مطابقت نداش��تند. حاال اين مطابقت نداش��تن مي توانست 
به دلی��ل تخصصي ب��ودن و آكادمیك بودن فیلم باش��د يا به 
دلیل محدوديت هاي مجوزي كه متأسفانه نمي توانستند در 
جشنواره حضور پیدا كنند.« صفاريان درباره تعداد فیلم هاي 
ش��ركت كرده و نحوه انتخاب فیلم ها گفت: »تعداد فیلم هايي 
كه براي جشنواره موسیقي ارسال شد سه برابر فیلم هايي است 
كه در طول دوره جشنواره موسیقي نمايش داده مي شود اما از 
بین همه فیلم ها با توجه به گفته قبلي بر اساس چند اصل اين 

فیلم ها براي نمايش انتخاب شدند.«
دبیر بخش فیلم هاي مستند موسیقي در پايان در مورد استقبال 
مستندسازان براي ساخت فیلم هايي با محوريت موسیقي گفت: 
»اين اولین سالي است كه اكران فیلم هاي ايراني حوزه موسیقي 
در جشنواره موس��یقي اتفاق مي افتد، بنابراين ما تجربه اي از 
گذشته در اين مورد نداريم و با توجه به اينكه رقابتي هم براي 
اين بخش وجود ندارد، نمي توانیم پیشگويي كنیم كه نتیجه 
در آينده به چه شكل خواهد بود. وي با تأكید بر اينكه امسال 
مي تواند محك خوبي براي ادامه اكران فیلم ها در س��ال هاي 

آينده باشد، گفت: »تصمیم در مورد آينده اكران فیلم ها بستگي 
زيادي به امسال دارد. ما بايد ببینیم آيا مستندسازان بیشتري 
براي ساخت مستندي با چنین موضوعي استقبال خواهند كرد 
يا خیر. در نتیجه در اولین دوره نمايش اين مستندها بايد منتظر 

باشیم و ببینیم استقبال مردم به چه شكل خواهد بود.«
مستندهاي مايسترو، سمفوني ايران، ممد نبودي، آقايان پرنده، 
در انتهاي يك روز كامل، اهمت عارف بودن، پیداي ناپیدا، برف، 
والسي براي تهران، بن بست، يك موس��یقیدان فرانسوي در 
دربار قاجار، دو كمانچه، گوشه هاي اصفهان، هزار داستان امیر 
جاهد، شش قرن و شش سال، اسكورپیو، بزرم رزم، ساز و مهر، 
قطار مسیر شصت و آخرين بخشي فیلم هايي هستند كه در اين 
دوره از جشنواره به نمايش درمي آيند. خبر ديگر اينكه رسیتال 
تك نوازي پیانو توسط هوش��یار خیام در سي وچهارمین دوره 
جشنواره موسیقي فجر در تاريخ 29 بهمن برگزار خواهد شد. 

هوش��یار خیام با اعالم اين خبر گفت: »اين اجرا در اصل يك 
رس��یتال تك نوازي پیانو اس��ت كه قرار اس��ت به دو بخش با 
نام ش��ناخته ها و ناش��ناخته ها تقسیم ش��ود.« وي ادامه داد: 
»بخش ها توسط من نامگذاري شده و در اولین بخش، قرار است 
قطعه هايي از آثار آهنگساز فقید آلماني، يوهان سباستین باخ 
اجرا شود چراكه او بنیانگذار موسیقي كالسیك در غرب است و 
به همین دلیل تصمیم گرفتم با نواختن قطعه هاي باخ، شنونده 

و مخاطبان عام موسیقي را با كارهاي او بیشتر آشنا كنم.«
اين موزيسین با تأكید بر اينكه با اين كار مي خواهد مخاطبان را با 
موسیقي كالسیك غرب بیشتر آشنا كند، گفت: »دوست دارم در 
اين اجرا مخاطبان متوجه شوند كه موسیقي كالسیك غرب چقدر 
مي تواند از نظر مقامي با موسیقي دستگاهي ايران قرابت داشته 
باشد.« رسیتال تك نوازي پیانو توسط هوشیار خیام در تاريخ 29 

بهمن ماه در ساعت 21:3۰ تاالر وحدت اجرا خواهد شد.

پگاه: دنبال فيلم هاي سياسي نيستم
حميدرضا پگاه گفت: صرفًا به دنبال فيلم هاي سياس�ي نيستم بلکه 
نقشي را بازي مي کنم که از نظرم در جايگاه درست و استانداردي باشد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، يكي از بازيگران فیلم سیاسي »ديدن 
اين فیلم جرم است« حمیدرضا پگاه بود. پگاه در فیلم سینمايي »قالده هاي 
طال« كه اثري سیاسي بود هم ايفاي نقش كرده بود. در دو فیلم مذكور پگاه 

نقش انسان خیانتكار به وطن و مسئولي وطن فروش را بازي كرده بود. 
حمیدرضا پگاه بازيگر سینما و تلويزيون گفت: من بازيگر هستم و تمايلم به 
حرفه بازيگري اس��ت. من حتماً همگرايي يا واگرايي با مضمون فیلم ندارم و 
صرفاً به دنبال فیلم هاي سیاسي نیستم بلكه نقشي را بازي مي كنم كه از نظرم 

در جايگاه درست و استانداردي باشد. بازيگر »ديدن اين فیلم جرم است« در 
خصوص توجه به مضامین فیلمنامه بیان كرد: من با چندين كارگردان همكاري 
كردم. اين همكاري با پروژ ه هاي مختلف به معناي تأيید يا رد همه آنها نیست 
چراكه نمي شود با هر كارگردان يا نويسنده همگام و همراه باشم. هنگام انتخاب 

فیلم، تمركز اصلي من روي فیلمنامه است، نه جزئیات مضامین. 
پگاه درباره چگونگي ايفاي نقش در فیلم سینمايي »ديدن اين فیلم جرم 
اس��ت«، اظهار كرد: مثل بقیه نقش ها عوامل مختلفي براي نتیجه بخش 
بودن كاراكتر كمك كرد. اول از همه فیلمنامه، س��پس كمك هاي بجا و 

خوب كارگردان باعث شد بتوانم ايفاي نقش كنم.

 يک ميليون خواننده 
براي پرفروش ترين کتاب دفاع مقدس

اي��ن فيل��م حرف ه��اي خ��وب 
را در قالب��ي ب��د ريخت��ه اس��ت. 
دوتابعيتي ه��ا، ديپلمات ه��اي 
بي صالحي��ت، آقازاده ها، غيرت 
ملي و موضوعاتي از اين دس��ت 
نياز دارد در قالبي درست ريخته 
شود وگرنه ضد خود عمل  می كند

تجليل از 3 چهره انقالبي هنرهاي تجسمي
در ويژه برنامه »فصل رويش« از سيدمسعود شجاعي طباطبايي، 
علي حياتي و عباس گودرزي سه چهره هنرهاي تجسمي تقدير شد. 
در ابتداي اين مراسم س��عید اوحدي با تسلیت ايام شهادت 
حضرت فاطمه)س( گفت: ش��ايد براي ش��ما هم اين سؤال 
پیش آمده باش��د كه چرا امس��ال مدام از چهلمین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي گفته مي شود و همه مردم، مسئوالن 
و نظام تصمیم جدي گرفته اند كه چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمي را هرچه شكوهمندتر برگزار كنند. حساسیت به اين 
موضوع را نه تنها در داخل كشور كه در كشورهاي ديگر نیز 

شاهد بوده ايم. 
اوحدي گفت: امیدوارم در اين اي��ام بتوانیم يك درك واقعي از 
درون، اهداف، جوهر و آرمان هاي انقالب داش��ته باش��یم و آن 
چیزي كه امروز به عنوان يك هدف ب��زرگ براي ما قرار گرفته 
اين است كه انقالب اس��المي، انقالب تمدن س��از باشد، يعني 
اينكه نه تنها انقالب براي خودش رويكرد داشته باشد و اهدافش 
براي مردم مشخص باشد بلكه براي جامعه جهاني نیز تمدن ساز 
باشد. اگر ما بخواهیم تمدن ساز باشیم بايد در جامعه خودمان و 
در جمهوري اسالمي اهداف انقالب محقق شود و به يك الگوي 

تمدن ساز براي جامعه بشري تبديل شويم. 
.............................................................................................................

 اجراي همزمان يک سرود انقالبي 
در 40 نقطه کشور

کمپين بزرگ سرودي »ايران افتخار من« با اجراي همزمان 
در 40 استان کشور براي اولين بار در ايران برگزار مي شود. 
به مناس��بت چهلمین س��ال پیروزي انقالب اسالمي، كمپین 
بزرگ س��رودي »ايران افتخار من« با اج��راي همزمان در 4۰ 
نقطه كشور به همت مركز ماوا برپا مي شود. اين سرود نمايش 
انقالبي كه با حركت همراه است 21بهمن ماه ساعت 16 در 4۰ 
نقطه كشور در دو بخش اجراي همزمان و اجراي پاتوقي روي 
صحنه مي رود. براس��اس اين گزارش در بخش اجراي پاتوقي، 
عالقه مندان مي توانند تا 3۰ بهمن 97 آثار خود را به دبیرخانه 
كمپین بزرگ سرودي ارسال كنند. اين سرود نمايش براساس 
شعري از مهدي استخر و تنظیم آهنگ از امید روشن بین آماده 
اجرا شده است. اين كمپین براي اولین بار در 4۰نقطه از كشور 

اجرا خواهد شد. 
...........................................................................................................

 آثار برگزيده جشنواره شعر غدير 
منتشر مي شود

پنج جلد کتاب از آثار برگزيده داخلي و خارجي حاصل شش 
دوره برگزاري جشنواره بين المللي شعر غدير منتشر مي شود. 
ظريف منش، رئیس هفتمین جش��نواره بین المللي شعر غدير 
در دومین نشست ش��وراي سیاس��تگذاري هفتمین جشنواره 
بین المللي شعر غدير از تولید بیش از 4هزارو7۰۰ قطعه شعر از 
21 ملیت با 14 زبان و چاپ پنج جلد كتاب از آثار برگزيده داخلي 
و خارجي حاصل شش دوره برگزاري جشنواره بین المللي شعر 
غدير خبر داد. وي كه در جمع اعضاي شوراي سیاستگذاري اين 
جشنواره حضور داشت، گفت: انقالبي كه با خون شهدا، هدايت 
و رهبري حضرت امام و با صالبت و هدايت رهبر معظم انقالب به 
پیش رفته است بايد راهش تا ظهور حضرت ولي عصر)عج( ادامه 

پیدا كند و بايد شكرگزار اين نعمت باشیم. 
.............................................................................................................

معتمدي براي »خاك گرم« می خواند
عماد توحيدي آهنگساز، موسيقي 
متن مجموعه »خاك گرم« را براي 

شبکه يک مي سازد. 
اين آهنگس��از در مورد اين س��ريال 
گفت: مجموع��ه تلويزيوني »خاك 
گرم« يك درام اجتماعي به كارگرداني 
جواد افش��ار و تهیه كنندگ��ي فريبا 
توكلي اس��ت كه درباره يك حفاري بسیار حساس در سايت ارگ 
باستاني بم است و باستان شناسان در طول اين حفاري با كشفیات 
جديدي مواجه مي شوند. وي ادامه داد: در حال حاضر مشغول ضبط 
بخش هاي مختلف موسیقي اين سريال در استوديو تاج هستیم. 
توحیدي با اشاره به قطعه پاياني اين مجموعه بیان داشت: موسیقي 
اين قطعه را شب گذش��ته بر اساس ش��عري از عباس محمدي، 
تنظیم آرش صفدري، نظارت ضبط وحید اختري با صداي محمد 
معتمدي ضبط كرديم كه در مسیر مراحل میكس و مستر است. 
عماد توحیدي پیش از اين موسیقي سريال روزهاي بهتر و اولین 

انتخاب را با صداي علیرضا افتخاري ساخته است.

محمد  صادقي     ديده بان

جواد شمقدري کارگردان سريال تلويزيوني »خط تماس«:

سال هاست حوادث انقالب تحريف مي شود

ج�واد ش�مقدري کارگ�ردان س�ينما و تلويزي�ون ب�ا 
اش�اره ب�ه س�ختي س�اخت س�ريال هاي انقالب�ي معتق�د 
اس�ت که در دهه اخير ح�وادث انق�الب تحريف مي ش�ود. 
به گزارش مهر، جواد شمقدري كارگردان سريال تلويزيوني »خط 
تماس« كه همزمان با ايام دهه فجر در حال پخش از ش��بكه يك 
سیماست درباره كمیت و كیفیت سريال هاي انقالبي تلويزيون در 
چهار دهه گذش��ته گفت: از دهه 6۰ به بعد اتفاقي افتاد كه باعث 
شد سوژه هاي انقالب به كنار بروند كه شايد به دلیل همزماني با 
جنگ ايران و عراق اين اتفاق افتاد. سوژه هاي مرتبط با جنگ در 
اين مقطع مي توانست مخاطبان بیشتري را نسبت به اين فضا اقناع 
كند. وي ادامه داد: اينكه اين سیاس��ت چقدر سهوي بود و چقدر 
عامدانه، حرفي نداريم اما هركس��ي كه مي خواس��ت كاري براي 
انقالب بسازد در آن سال ها بايد از هفت خان رستم رد مي شد. اين 
پروژه ها حمايت نمي ش��دند يا بودجه به اندازه كافي به آنها تعلق 

نمي گرفت و همین باعث مي شد اين ديدگاه تشديد شود. 

كارگردان فیلم »طوفان شن« در مورد لزوم ساخت سريال ها و آثار 
نمايشي درباره انقالب تصريح كرد: در دهه اخیر حوادث انقالب به 
طور سیستماتیك تحريف مي شود و از طريق شبكه هاي مجازي 
و ماهواره اي ابهامات و شبهاتي را وارد اذهان مي كنند آنچنان كه 
رهبر انقالب گفتند جاي جالد و شهید را عوض مي كنند كه نبايد 

اجازه دهیم اين اتفاق رخ دهد. 
وي اضافه كرد: اما هنوز صداوسیما به اين ضرورت نرسیده است 
كه بايد به صورت منسجم در اين راس��تا كار كند نه اينكه شاهد 
تك پروژه ها باشیم كه يك نفر براساس دغدغه هاي شخصي سراغ 

آن رفته و سريال يا مجموعه اي را آماده كرده است. 
كارگردان سريال »نفوذ« با اشاره به سختي ساخت سريالي درباره 
چهره هاي انقالب يادآور شد: پرداختن به سوژه هايي از اين دست 
كار بسیار سختي است، پرداختن به اين سوژه ها حاشیه دارد و شما 
بايد الگوي خود را پیدا كنید درحالي كه گاهي مي بینیم در دنیا 

الگوهايي وجود دارد و اينجا هم همان را كپي مي كنند .
وي اضافه كرد: نگاه يا دغدغه مثبتي نسبت به اينجور سوژه ها در 
صداوسیما وجود ندارد. در واقع اگر باور و ايمان باشد مديران نگران 

حاشیه ها هم نیستند و اطمینان دارند كه از پس آنها برمي آيند. 
شمقدري در بخش ديگر درباره اينكه پروژه هاي ضعیف چقدر مانع 
ورود ديگر كارگردانان به اين حوزه ها مي شود، گفت: همه دوست 
دارند كار قوي بسازند اما ممكن است خروجي كار باكیفیت نباشد 
اما مسئله اين است كه در كارهاي انقالبي اگر پروژه ضعیف باشد 
همان را چماق مي كنند و بر س��ر كارگردان مي كوبند اما اگر كار 

اجتماعي ضعیف باشد، چنین كاري نمي كنند.

    موسيقي

در سي وچهارمين جشنواره موسيقي فجر
 روايت ديگري از موسيقي اقوام مختلف ايراني

با اجراي گروه رستاك
گروه رس�تاك با اجراي موس�يقي اقوام مختلف ايران در س�ي وچهارمين 

جشنواره موسيقي حضور خواهد داشت. 
فرزاد مرادي نوازنده و خواننده گروه موس��یقي رس��تاك با اع��الم اين خبر گفت: 
»رپرتوار اين اجرا شباهت هايي به آخرين اجراي گروه كه حدود يك ماه پیش در 
برج میالد داشتیم، دارد. قطعاتي از آلبوم هاي»بهار« »میان خورشیدهاي همیشه«، 
»سرناي نوروز«و»همه اقوام من« كه ش��امل قطعات جديد و قديمي است توسط 
گروه اجرا خواهد ش��د.« وي تصريح كرد: »اين مجموعه پرانرژي شامل موسیقي 
مناطق آذربايجان، كردستان، لرستان، بختیاري، بوشهر، كرمان، خراسان، مازندران، 
گیالن و منطقه فارس است كه سعي كرده ايم با اجرايي متفاوت و ايجاد فضاهايي 

جديد در بخش صوتي و بصري تا پايان كنسرت با مخاطبان خود همراه باشیم.« 
وی در رابطه با تم اصلي جش��نواره امسال كه حمايت از آهنگس��ازان ايراني است، 
گفت: »جشنواره موسیقي هر سال هدفمندتر برگزار مي شود. موضوعي كه جشنواره 
امسال به آن توجه كرده، نشانه عمیق ش��دن نگاه در اين زمینه است كه مي تواند 
باعث پیشرفت موسیقي شود.« وي در مورد اس��تقبال مردم از جشنواره موسیقي 
فجر همچنین افزود: »به هر حال طي س��ال هاي گذش��ته تجربه ه��اي خوبي در 
ارتباط با برگزاري جشنواره كسب شده اس��ت. باعث خوشحالي ماست كه يكي از 
پرمخاطب ترين گروه هاي جشنواره هستیم و امسال هم همچون سال هاي گذشته 
امیدواريم با مجموعه قطعاتي كه براي اين اجرا آماده كرده ايم، رضايت مخاطبان را در 
رابطه با عالقه مندان به موسیقي برآورده سازيم تا اين اجرا بتواند تجربه مؤثر ديگري 
براي عالقه مندان موسیقي مناطق ايران باشد.« اجراي گروه رستاك 26بهمن ماه در 

تاالر وحدت و در ساعت21 خواهد بود.

در سي وچهارمين جشنواره موسيقي فجر اتفاق مي افتد

 نمايش گزيده مستندهاي موسيقايي
2 دهه اخير سينماي ايران

    سينما


