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    سينما

    مصطفي شاه كرمي
عليرض�ا رئيس�يان ب�ه خب�ر تولي�د فيلم 
س�ينمايي »آن 23 نفر« توس�ط س�ازمان 
هن�ري رس�انه اي اوج واكنش نش�ان داد و 
مدعي ش�د امتي�از تصويري و ني�ز طرح و 
تهيه كنندگ�ي اي�ن كار در اختيار اوس�ت، 
اي�ن در حالي اس�ت كه س�ازمان اوج طرح 
چنين مدعايي را برخالف قان�ون مي داند. 
هنوز 24 س��اعت از اعالم و انتشار خبر ساخت 
و تولید نسخه س��ینمايي كتاب »آن 23نفر« 
توس��ط س��ازمان هنري رس��انه اي »اوج« با 
كارگردان��ي مهدي جعفري نگذش��ته بود كه 
علیرضا رئیسیان به مسئوالن اين سازمان خبر 
داد كه »حق امتیاز تصويري مجموعه مستند 
»گروه 23 نفر« متعلق به من اس��ت و هرگونه 
اس��تفاده از آن بدون مجوز م��ن غیرقانوني و 

غیراخالقي است.«
    رئيسيان: مالك »آن 23 نفر« 

من هستم
اين كارگردان س��ینما در مورد خبر منتش��ر 
شده از سوي سازمان اوج مبني بر ساخت فیلم 
»23 نفر«، اظهار داشت: بايد به اطالع برسانم 
كه امتیاز تصويري و نیز طرح و تهیه كنندگي 
اين كار در اختیار من است كه برهمین اساس 
سال 85 مجموعه مستندي را با نام »گروه 23 
نفر« طبق اين طرح و با تحقیقات دكتر محمد 
شهبا در 2۰ قسمت ساختیم و سال 88 دو بار 
از شبكه 4 سیما پخش ش��د و مورد تقدير هم 

قرار گرفت. 
همچنی��ن از اين مجموعه مس��تند يك فیلم 
9۰ دقیقه اي هم تولید ش��د كه آن هم پخش 

شده است. 
رئیسیان ادامه داد: چند سال قبل حوزه هنري 
به تهیه كنندگي حبیب احمدزاده و كارگرداني 
مهدي جعفري قصد داش��ت فیلم��ي را از اين 
مجموعه بسازد كه من ناچار ش��دم به وزارت 
ارشاد شكايت كنم و چون امتیاز آن را در اختیار 
داشتم جلوي كار گرفته شد. يك بار ديگر هم 
س��ازماني مربوط به دفاع مقدس قصد ساخت 
فیلمي از اين طرح را داشت كه آن هم متوقف 
شد تا اينكه مدتي قبل شنیدم سازمان اوج قصد 
دارد پروانه ساخت يك فیلم سینمايي را از اين 
طرح بگیرد كه اين موضوع را هم پیگیري كردم 
و جلوي صدور پروانه ساخت آن گرفته شد، به 
همین دلیل برايم عجیب بود كه ديدم خبري 

از اين س��ازمان براي ساخت فیلم منتشر شده 
چراكه چندي قبل از طري��ق يك رابط تماس 
گرفته بودند ت��ا براي انتقال امتی��از تصويري 
فیل��م توافقي ص��ورت گیرد اما هن��وز اتفاقي 

نیفتاده است. 
او تأكید كرد: اين امتیاز متعلق به شخص من 
اس��ت و اجازه نخواهم داد كسي بدون مجوزم 
از روي آن اث��ري تصويري تولید كن��د، با اين 
حال اگر به توافق برسیم، براساس شروطي كه 
مشخص خواهد شد ممكن است اجازه ساخت 
فیلم داده شود اما با توجه به آنچه تاكنون پیش 
آمده به نظرم اقدام س��ازمان اوج غیراخالقي، 

غیرحرفه اي و غیرقانوني است. 
مس��تند »گروه 23 نفر« به كارگرداني مهدي 
جعف��ري و تهیه كنندگي علیرضا رئیس��یان 
محصول س��ه س��ال تولید از 1385 تا 1388 

است. 
    سازمان اوج: 

ادعاي رئيسيان قانوني نيست
بالفاصله پس از انتش��ار خبر مدعاي رئیسیان 
در رابطه با تعلق مالكیت اين اثر به وي، محمد 
ذوق��ي مدير رواب��ط عمومي س��ازمان هنري 
رسانه اي اوج در واكنش به آن گفت: بايد به چند 
نكته دقت كرد، نخست اينكه از كي در سینما 
يا تلويزيون ما مالكیت روي سوژه وجود دارد؟ 
يعني بر اس��اس كدام قانون مي توان ادعا كرد 
چون تلويزيون مثاًل درباره مختار و ابن سینا اثر 
تولید كرده است، پس ديگر كسي نمي تواند در 

سینما سراغ آن اثر برود!
وي افزود: آقاي رئیسیان يك كار مستند انجام 
داده كه پخش شده اس��ت، حال چون ايشان 
چنین كاري تولی��د كرده ان��د، معني اش اين 
است كه ديگر نمي توان درباره آن اثر سینمايي 
تولید كرد؟! اينكه چندين اثر درباره منافقین 
داريم، آيا نمي توان ديگر درب��اره منافقین اثر 

تولید كرد؟

ذوقي اظهار داشت: آقاي رئیسیان وقتي اجازه 
اعتراض دارد كه فیلمنامه براي ايشان باشد و 

بگويد از روي فیلمنامه من اثر را مي سازند. 
مدي��ر روابط عمومي س��ازمان اوج در پاس��خ 
به ادعاي رئیس��یان مبني ب��ر دريافت مجوز 
سینمايي »23 نفر« گفت: ايش��ان اگر مجوز 
سینمايي دارند، منتشر كنند! جداي از اينكه 
به فرض هم بروند مجوز بگیرن��د، آيا چند نفر 
نمي توانند درباره يك س��وژه اثر بسازند؟ مثاًل 
اوج درباره حاج احمد متوسلیان فیلم ساخته 
اس��ت، اگر كس ديگري بخواهد درباره ايشان 
فیلم سینمايي بس��ازد، بايد بیايد از اوج اجازه 
بگیرد؟ اين حرف ش��وخي است. اين كجايش 
خالف قانون و ش��رع و اخالق اس��ت كه آقاي 

رئیسیان اينچنین گفته اند؟!
وي اف��زود: حقوق ذاتي اس��ت؛ ي��ا خريداري 
مي شود يا از سوي صاحب حق واگذار مي شود. 
آقاي رئیسیان حقوق تصويري اصل موضوع 23 

نفر را از كجا آورده اند؟ 
آيا بالذات يكي از آن 23 نفر بوده اند يا آن را از 
23 نفر خريداري كرده  است يا آن 23 نفر حق 
را واگذار كرده اند؟! اي��ن حقي كه ادعا دارند از 

كجا آمده است؟
مدير روابط عمومي اوج ضمن تكذيب تماس 
س��ازمان متبوعش با علیرضا رئیسیان گفت: 
دقیقاً برعكس اين است، ما داشتیم يك اثري را 
تولید مي كرديم كه ايشان با واسطه به ما پیام 
دادند- كه فايل صوتي شان موجود است و اگر 
عالقه دارند آن را منتش��ر مي كنیم- مبني بر 
اينكه اگر مي خواهید اين اثر را بسازيد، حقوق 

تصويري اش را از بنده بخريد!
ذوقي تصريح كرد: عرضم به آقاي رئیسیان اين 
است؛ درست است كه كشور با بحران بیكاري 
روبه رو است و اوج الحمدهلل در كل توانسته در 
حوزه سینما موفق باشد و خیلي ها مي خواهند 
با آن فیلم بس��ازند، اما اين راه مناس��بي براي 
درآمدزايي نیس��ت كه چیزي را كه در آن حق 
نداري، براي خود حق قائل شوي و بگويي به من 
پول بدهید! اگر ايشان به اين قائل نیست، فايل 

صوتي شان را منتشر مي كنیم. 
وي در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: مگ��ر آقاي 
رئیسیان نمي گويد مستندات و ادعاهايي دارد؟ 
بسم اهلل! مجاري قانوني وجود دارد و ايشان بروند 
دادخواهي كنند تا بررسي شود، ما همیشه به 

قانون احترام گذاشته ايم و مي گذاريم. 
    از اين آب گل آلود ماهي بگيريد!

»آن 23 نفر« همان كتابی اس��ت كه دو سال 
پیش سردار سلیمانی پیش��نهاد ساخت آن را 
به ابراهیم حاتمی كیا داده بود،  حاال و پس از دو 
سال بر سر س��ینمايی كردن آن میان سازمان 
اوج و يك فیلمساز جدالی رخ داده كه بايد ديد 

برنده آن كدام طرف خواهد بود. 
چه اينك��ه اگر جريان��ات مختل��ف تولید آثار 
س��ینمايی رويكرد و نگاه ش��ان را نس��بت به 
كتاب ها و خاطرات دوران دفاع مقدس اصالح 
كنند، قطع به يقین اين آثار كه در حوزه كتاب 
و كتابخواني زمینه س��از اوج گیري و باال رفتن 
سرانه مطالعه در بین آحاد مردم را فراهم كرد، 
مي تواند سینمايي به شدت قصه گو، پركشش و 

جذاب را براي مخاطبانش فراهم كند.

 سازمان اوج به مدعاي عليرضا رئيسيان 
در مورد امتياز تصويری يك كتاب دفاع مقدس پاسخ داد

جدال بر سر »آن 23 نفر«

تعريضي به سخنان مديرعامل مؤسسه هنرهاي تصويري سوره

گيشه موفق منافاتي با معنويت و اخالق در سينما ندارد
    جواد محرمي

 مديرعامل مؤسس�ه هنره�اي تصويري س�وره در اولين 
نشس�تي كه ديروز با خبرنگاران ترتي�ب داده بود بارها بر 
استقالل مالي اين مؤسسه از حوزه هنري تأكيد و اين نكته 
كه محتوا براي آنها اولويت دارد را گوشزد كرد اما دوگانه اي 
كه وي از ك�م مخاطب بودن س�ينماي ديني يا ارزش�ي با 
وجه ديگر س�ينماي ايران ترس�يم مي كرد همواره زمينه 
برداشت هاي مختلف و احيانًا نادرس�ت را فراهم مي نمود. 
روز گذشته در جريان نشست خبري مديرعامل موسسه هنرهاي 
تصويري سوره وابسته به حوزه هنري با اينكه سعید خندق آبادي 
اهمیت محتوا را در فعالیت هاي اين مركز بسیار با اهمیت ارزيابي 
مي كرد اما چگونگي تاثی��ر روي محتواي آثار از س��وي وي براي 
خبرنگاران به درس��تي ترسیم نش��د. نكته ديگري كه در سخنان 
خندق آبادي مشهود بود مرزبندي میان سینماي ديني و ارزشي بود 
اما اين مرزبندي از سوي وي به گونه اي بیان شد كه گويي سینماي 
ديني يا به قول او ارزشي اساساً و في الذات ظرفیت جذب مخاطب 
را ندارد و صرفاً قطب ديگر س��ینما كه وي از آن به عنوان سینماي 
محبوب ياد مي كرد داراي قابلیت هاي نمايشي براي جذب مخاطبان 
انبوه است. همین پیش فرض باعث شده بود تا وي بارها ناخواسته 
و به طور تلويحي به خاطر اينكه موسسه تحت مديريت وي آثار به 
زعم او ديني يا ارزشي را توزيع مي كند كاري صرفاً غیرتجاري قلمداد 
كند كه البد محض رضاي خدا انجام مي شود. شايد براي همین است 
كه موسسه هنرهاي تصويري سوره ماه ها پیش و قبل از اكران فیلم 
هزارپا و فروش ركوردشكن آن در گیشه حق رايت اين اثر را براي 

پخش در شبكه نمايش خانگي خريداري كرده است. فیلم ديگري 
كه اين موسسه به خريد آن افتخار مي كند و آن را سودآور مي داند 
فیلم گشت2 است. هر دوي اين آثار جزو آثاري محسوب مي شوند 
كه به لحاظ محتوايي مشحون از بداخالقي هستند، جالب است كه 
حوزه هنري در زمان دولت دهم نسخه شماره يك فیلم گشت ارشاد 
را توقیف كرده بود و همین مس��ئله موجب جنجال هاي زيادي در 
سینما شد. نكته ديگري كه در سخنان خندق آبادي موجب تعجب 
شد اين بود كه وي درآمد موسس��ه هنرهاي تصويري سوره را در 
سال گذش��ته تنها 4۰۰ میلیون تومان اعالم كرد؛ رقمي كه براي 
مؤسسه اي با اين ابعاد و گستره اي كه در عرصه نمايش خانگي وجود 
دارد غیرقابل باور به نظر مي رسید. آنچه گوياست اين مسئله است 
كه تاثیرگذاري روي محتوا و مديريت براي تولید آثار انقالبي و واجد 
معنويت و اخالق اساساً منافاتي با جذب تماشاگر در گیشه ندارد. 
اين نكته اي است كه مديران سینمايي نهادي چون حوزه هنري الزم 

است به آن باور داشته باشند.

گفت وگوي»جوان« با جواد شرافت، شاعرآييني

توجه مجامع ادبي به شاعران آييني در حال رشد است
    محمدعلي ميرزايي

 ش�عر آيين�ي هم�واره م�ورد توج�ه اديب�ان، م�ردم و 
ش�اعران بوده اس�ت. »س�يدجواد ش�رافت« از شاعران 
آييني اس�ت كه ب�ا او درباره ح�ال و هواي ش�عرآييني و 
اتفاق�ات پيرام�ون آن گفت و گوي�ي را انج�ام دادي�م. 
وضعيت شعر آييني پيش و پس از انقالب را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
پس از حدود 4۰ س��ال از پیروزي انقالب اسالمي با توجه به 
اينكه انديشه هاي آن از معارف ديني و شیعي سرچشمه گرفته 
است، انتظار مي رود ش��اعران نیز توجه عمیق تر و بهتري به 
موضوعات ديني داشته باشند كه خوشبختانه پس از گذشت 
4۰ سال از انقالب شعرآيیني عصر حاضر از لحاظ كمي و كیفي 
رشد فوق العاده اي نسبت به س��ال هاي قبل از انقالب داشته 
است كه دلیل آن نگاه دقیق شاعران به موضوعات و مضامین 
ديني بوده است و بس��یاري از موضوعاتي كه اين روزها مورد 
توجه شاعران واليي قرار گرفته اس��ت، پیش از انقالب شايد 

آنچنان در میان شاعران مطرح نبود. 
به بحث مميزي در شعر اعتقاد داريد؟

 موضوع ممیزي با توجه به اينكه هر جامعه اي يك هنجارهايي 
دارد و هنر نیز بايد به عرف جامعه احترام بگذارد موضوع مهمي 
تلقي مي شود و در ش��عر هم همین گونه است و ممكن است 
ش��اعر در خلوت خود در موضوعات مختلف كار كند اما اين 
بدان معنا نیس��ت كه تمام آثار خود را ارائه دهد، ضمن اينكه 
نهادهاي فرهنگي در حوزه شعر واليي و اعتقادي ممكن است 
اش��عاري چاپ كنند كه غلو در آن زياد باشد كه بعدها همین 
اشعار ممكن است در اختیار وهابیان قرار گیرد و به اين وسیله 
شیعیان را قضاوت كنند، به همین خاطر بايد به اين نكات توجه 
ويژه اي شود، در حوزه شعر واليي نیز بايد حساسیت مناسبي 
ايجاد شود كه اهل بیت)ع( آنگونه كه هستند بیان شوند و الزم 
است از عالمان، انديشمندان مطالب صحیح را استخراج كنیم 

كه بتوانیم آنها را به شیوه صحیح بیان كنیم. 
به نظر ش�ما برگزاري كنگره هاي مستور، عبرات 
و... تا چه اندازه در ساختار شعر آييني تاثيرگذار 

بوده است؟
من همیشه به دوس��تان جوان خود گفته ام كه كنگره گريز و 
كنگره زده نشويد كه هر دو آفت هايي را به همراه دارد، ضمن 
اينكه يكي از بركات كنگره ها اين اس��ت كه دوستان شاعر را 
مي توان در آنجا ديد و با فضاهاي شعري بیشتر آشنا شد و شاعر 
مي تواند خود را در جريان ش��عر معاصر پرورش دهد و حضور 
خود را پررنگ كند، بعضي از شاعران ممكن است براي دريافت 

برخي جوايز شعري بس��رايند كه آنها ماندگار نیستند، ضمن 
اينكه بايد سیاستگذاري مناس��بي در اين زمینه ايجاد شود 
و امیدوارم متولیان فرهنگي با اتخاذ سیاس��ت مناسب نتايج 

مثبتي را در جامعه رقم بزنند. 
از مجموعه آثارتان كدام را بيشتر مي پسنديد؟

مجموعه ش��عري تحت عنوان خاك باران خورده حاصل 1۰ 
سال شاعري من است كه سال 89 چاپ اول آن منتشر شد و 
چاپ سوم آن نیز امسال توسط انتشارات فصل پنجم انجام شده 
است.  چند اثري تحت عنوان) حسینیه دل( و )ديارروشني( در 
حال پژوهش دارم و كتابي هم از رباعي هاي عاشورايي گزينش 
كردم كه در موضوعات مختلف و با نگاه به ابعاد مختلف عاشورا 
اعم از عرفان، حماس��ه، مرثیه و پیام آثار درخشان از شاعران 

معاصر است كه در اين اثر گردآوري شده است. 
نقطه اوج شعر و ادبيات را در كجا مي بينيد؟

براي من و بسیاري از شاعران اين سرزمین شايد نقطه ايده آل 
در يك اثر هنري اين باشد كه يك شعر را عموم فهمیده و با آن 
ارتباط برقرار كنند، ضمن اينكه مقبول جامعه ادبي و مردم نیز 
قرار گیرد، به همین خاطر مي توان گفت كه نظر اساتید و توجه 

مردم براي شاعران از اهمیت بااليي برخوردار است. 
آيا حرف يا درددلي داريد يا اثري جديد در دست 

داريد كه براي ما بگوييد؟
راجع به دغدغه هاي روزمره شاعرانه بايد بگويم كه باورمندبودن 
موض��وع خیلي مهمي اس��ت. اگ��ر حاصل س��رايش يك اثر 
دردمند و فراگی��ر بود به طور قطع مي ت��وان گفت كه اين اثر 
مي تواند تاثیرگذار باشد، ضمن اينكه به نظرم شاعر نمي تواند 
روزنامه نويس باشد و همیشه نگاه به تیتر روزنامه ها داشته باشد 
بلكه بايد با ظرافت و هوشمندي شعر را به رشته تحرير درآورد 
و ممكن است كه از آن ش��عر به مرحله شعار نیز رسیده باشد 
و يك حقیقت را بیان كند و اين يعني اينكه شاعر دغدغه مند 

مي تواند در حوادث حضوري فعال داشته باشد.

حكمت 80

حكمت، گمش�ده مؤمن 

اس�ت. حكمت را فراگير 

هر چند از منافقان باشد. 

مديركل اسبق دفتر موسيقي وزارت ارشاد:

با اين شرايط بايد فاتحه موسيقي دفاع مقدس را بخوانيم!

مديركل اسبق دفتر موس�يقي وزارت ارشاد با اشاره به كمبود 
توليد آث�ار موس�يقايي مرتب�ط با موض�وع دفاع مق�دس از 
كم توجهي تعدادي از نهادهاي دولتي در اين زمينه انتقاد كرد. 
پیروز ارجمند كارش��ناس موسیقي، آهنگس��از و مديركل اسبق 
دفتر موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در گفت وگو با مهر 
ضمن اش��اره به وضعیت كنوني موسیقي مقاومت و دفاع مقدس 
گفت: من بر اين باورم به دلیل فقدان برنامه ريزي مناسب تقريباً 
ديگر موسیقي مقاومت و انقالب اس��المي نداريم. اگر نگاهي به 
فعالیت هاي چند سال اخیر موسیقي ايران بیندازيد، خواهید ديد 
كه به غیر از مواردي معدود ما تولید ارزش��مند و جريان سازي در 
اين عرصه نداشته ايم. به عبارتي بايد فاتحه موسیقي دفاع مقدس 
را بخوانیم چراكه ديگر كسي براي تولید اين نوع موسیقي رغبت 
ندارد. وي ادامه داد: ما نهادهاي متع��ددي چون بنیاد حفظ آثار 
و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
سازمان صدا و سیما و حوزه هنري را داريم كه هريك از اين نهادها 

به تناسب فعالیت خود مي توانند نقش بسیار مؤثري در تولید آثار 
مرتبط با انقالب و دفاع مقدس داشته باشند اما متأسفانه گام مؤثر 
و جريان سازي در اين عرصه برنداشته ايم و تولیدات غالب موسیقي 
به سمت موسیقي هاي مردم پس��ندي رفته كه توجه به موسیقي 
دفاع مقدس را به محاق فراموشي س��پرده است. در عین حال ما 
مي بینیم كه جشنواره هاي موسیقي با اين موضوع نیز رفته رفته 
به سمت تعطیلي رفت و همان شعله كم سويي كه در جريان اين 
نوع موسیقي وجود داشت به خاموشي گرايیده و ديگر هیچ امیدي 
هم براي روشن شدن آن وجود ندارد. اين آهنگساز كه در كارنامه 
فعالیت هاي خ��ود تولید چند قطعه موس��یقي مرتبط با موضوع 
مقاومت را دارد، با اشاره به كم توجهي برخي مسئوالن دولتي به 
اين حوزه گفت: فكر مي كنم مسئوالن دولتي هم ديگر دغدغه اي 
براي حفظ اين نوع موسیقي ندارند، من به خاطر دارم در زماني كه 
به عنوان مديركل دفتر موس��یقي وزارت ارشاد فعالیت مي كردم 
تصمیم داشتیم جشنواره موسیقي دفاع مقدس را احیا كنیم اما 
بودجه اي كه براي اين رويداد در نظر گرفتیم، مورد تصويب قرار 
نگرفت، حتي در همین رابطه جش��نواره اي با موضوع سرودهاي 
انقالبي و دفاع مقدس در شهر س��اري برگزار مي شد كه من براي 
تأمین بخشي از بودجه آن از هزينه شخصي خودم استفاده كردم. 
ارجمند در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار كرد: متأسفانه 
خیلي از دانش آموزاني كه بايد با فرهنگ مقاومت و دوران دفاع مقدس 
آشنا باشند، با خاموشي چراغ كم سوي موس��یقي دفاع مقدس كه 
مي توانست يكي از بهترين راه ها براي تسهیل اين آشنايي باشد، ديگر 

شناخت چنداني با جريان جنگ تحمیلي ندارند.

نسخه فارابی براي سينماي دفاع مقدس
قائم مق�ام بنياد س�ينمايي فارابي پيش�نهادهاي مختلف�ي را براي تحول 
در س�ينماي دفاع مقدس ارائ�ه داد كه به  زعم خودش جس�ورانه اس�ت. 
حبیب ايل بیگي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما منتظر ايده هاي 
نو و جسورانه در سینماي دفاع مقدس هستیم و از ساخت اين نوع فیلم ها استقبال 
مي كنیم.  وي با اشاره به راه اندازي شوراي تخصصي متشكل از چند ارگان مرتبط 
با سینما افزود: براي مثال فیلمنامه نويسان سینماي دفاع مقدس و فیلمسازان 
و البته ارگان هايي مثل حوزه هنري براي اولین بار به ش��كل تخصصي در مورد 
سینماي دفاع مقدس هر هفته جلسه دارند و تبادل نظر مي كنند، در همین شورا 
قرار شده است آثار انتشار يافته در انتشارات سوره مهر حوزه هنري بررسي شود 
و كتاب هايي كه قابلیت سینمايي دارند به فیلم برگردانده شوند. ايل بیگي ادامه 
داد: براي اينكه بتوانیم به س��ینماي دفاع مقدسي جسور برسیم بايد راه را براي 
ورود نسل جوان و تازه نفس هموار كنیم، نسل جديد و جوان سرشار از ايده هاي 

ناب و تازه هستند كه مي توانند اين سینما را متحول كنند. 
وي بیان كرد: حلقه مفقوده در سینماي ايران پخش و اكران است و اين معضل در 
مورد سینماي دفاع مقدس هم صدق مي كند، ما در مرحله عرضه و ارائه محصوالتمان 
در زمینه سینماي دفاع مقدس بسیار مشكل داريم، تعداد كم سالن ها و عالقه بخش 
خصوصي سینما داران به فیلم هاي اجتماعي و كمدي باعث شده اين نوع سینما در 
اكران، رونق چندان درستي نداشته باشد. با تمام اين مشكالت در سال هاي اخیر 
آثاري داشتیم كه جزو سینماي دفاع مقدس بوده اند و پرفروش هم شده اند. ايل بیگي 
تصريح كرد: مخاطب به دنبال فیلم خوب و قوي است، چه در سینماي دفاع مقدس 
و چه در موضوعات ديگر. ما مشتاقانه در بنیاد سینمايي فارابي منتظر ايده هاي نو، 

بكر و جسورانه در زمینه سینماي دفاع مقدس هستیم.

 1650  اثر متقاضي حضور 
در جشنواره فيلم »مقاومت« هستند

بيش از 1650 اثر متقاضي رقابت در بخش هاي مختلف داخلي 
و بين المللي پانزدهمين جشنواره فيلم »مقاومت« هستند. 
به گزارش روابط عمومي جشنواره فیلم »مقاومت« با جمع بندي 
نهايي، سلسله جلسات هیئت ارزيابي پانزدهمین جشنواره فیلم 

»مقاومت« براي انتخاب آثار آغاز شده است. 
 165۰ اثر متقاضي حضور در بخش مس��ابقه س��ینماي ايران 
شامل آثار سینمايي، كوتاه، مستند، بخش روايت نو و جلوه گاه 
نور جشنواره ش��دند كه اين آثار از تهران و تمامي استان هاي 

كشور براي دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. 
فیلمس��ازان ۷8 كش��ور جهان خواهان حض��ور در اين دوره 
جشنواره شدند و بیش از 9۰۰ عنوان فیلم سینمايي، كوتاه و 

مستند در اين رويداد سینمايي به ثبت رسیده است. 
در دوره چهاردهم جشنواره سینماگران و فیلمسازان 6۷ كشور 

جهان متقاضي شركت در جشنواره بودند. 
در اين دوره از جش��نواره سینماگران كش��ورهاي مختلف از 
جمله امري��كا، هند، آلمان، فلس��طین، بنگالدش، اس��لوني، 
اوكراين، سوئیس، مراكش، هلند، لهستان، آلباني، بلغارستان، 
چین، مالزي، آنگوال، تركیه، انگلستان، شیلي، الجزاير، فنالند، 
كرواسي، ايرلند، قزاقستان، سريالنكا، پرو، پرتوريكو، روماني، 
تايوان، چین تايپه، امارات متحده عربي، بوس��ني و هرزگوين، 
بالروس، قبرس، جمهوري چك، ايتالیا، فرانسه، كانادا، عراق، 
مصر، اسپانیا، بلژيك، س��وريه، هنگ كنگ، میانمار، نیجريه، 
نروژ، نپال، پاناما، پاكستان، روسیه، اندونزي، برزيل، فیلیپین، 
سوئد، آرژانتین، كره جنوبي، پرتغال، افغانستان، يونان، لبنان، 
مكزيك، صربستان، اردن، ارمنستان، اتريش، استرالیا، استوني 

و. . . متقاضي حضور در اين رويداد سینمايي شدند. 
جش��نواره فیلم »مقاومت« در اي��ن دوره در قالب بخش هاي 
مسابقه سینماي ايران شامل فیلم هاي سینمايي، فیلم هاي كوتاه 
داستاني، فیلم هاي مستند، بخش جلوه گاه نور، بخش روايت نو 
)مسابقه فیلمسازان اول( و مس��ابقه سینماي بین الملل شامل 
فیلم هاي سینمايي، كوتاه، مستند و جايزه عماد مغنیه آذر ماه 

سال جاري به دبیري محمد خزاعي برگزار مي شود.
...........................................................................................................

 4 فيلم همراه با »عرق سرد« 
بر پيشاني سينماها مي نشينند 

س�خنگوي ش�وراي صنف�ي نماي�ش اع�الم ك�رد اكران 
پنج فيلم از روز چهارش�نبه چه�ارم مهر آغاز مي ش�ود. 
غالمرضا فرجي درباره جلسه اين شورا گفت: در جلسه ديروز 
مقرر ش��د از چهارم مه��ر فیلم س��ینمايي »مغزهاي كوچك 
زنگ زده« به كارگرداني هومن س��یدي در گروه آزادي، فیلم 
سینمايي »س��وفي و ديوانه« به كارگرداني مهدي كرم پور در 
گروه كوروش، »هشتگ« س��اخته رحیم بهبودي فر در گروه 
سینمايي زندگي، »عرق سرد« ساخته سهیل بیرقي در گروه 
باغ كتاب و »جاده قديم« ساخته منیژه حكمت در گروه ايران 
اكران شوند. وي در پايان اظهار كرد: در جلسه ديروز قرارداد 
فیلم سینمايي »میلیونر میامي« ساخته مصطفي احمدي در 
پرديس زندگي بعد از فیلم »آهوي پیشوني سفید 2« ساخته 
سیدجواد هاشمي ثبت ش��د، ضمن اينكه اكران بقیه فیلم ها 

همچنان ادامه دارد. 
...........................................................................................................

 بهرام عظيمي خالق سيا ساكتي 
دچار حادثه شد

كارگ�ردان انيميش�ن ك�ه طي 
حادثه اي استخوان پايش دچار 
خردشدگي شده است اين روزها 
در بيمارس�تان به س�ر مي برد. 
به��رام عظیمي كارگ��ردان عرصه 
انیمیشن كه چند روز پیش دچار 
شكستگي در ناحیه ران شد، درباره 
وضعیت جسماني خود گفت: حدود 1۰ روز پیش طي حادثه اي 
قسمت باالي استخوان رانم دچار خردش��دگي شد كه به يك 
بیمارستان خصوصي مراجعه كردم و تحت عمل جراحي قرار 
گرفتم، طي اين عمل پالتین و يكس��ري لوازم به استخوان من 
اضافه كردند. اين كارگ��ردان در پايان اظهار كرد: از حدود 1۰ 
روز پیش من توان حركت نداشته ام و خوابیده ام ضمن اينكه 
پزشكم گفته است بعد از جراحي هم بايد حدود دو ماه بستري 

باشم و استراحت كنم.

مصطفي  محمدي     دیده بان

»آن 23 نفر« همان کتابی است که دو 
سال پیش سردار سلیمانی پیشنهاد 
ساخت آن را به ابراهیم حاتمی کیا 
داده بود،  حاال میان سازمان اوج و 
یک فیلمساز جدالی رخ داده که باید 
دید برنده آن کدام طرف خواهد بود


