
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5841 |  یک ش��نبه 22 دی 1398 | 16 جم��ادی االول 1441 |  اذان ظه��ر: 12:12 | 
غروب آفتاب: 17:11 | اذان مغرب:31: 17 | نیمه شب شرعی:23:28 |      اذان صبح فردا: 05:45 | طلوع آفتاب فردا: 07:14 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حكمت 429
بزرگ ترين حس�رت ها در روز قيامت، 
حس�رت خوردن مردى است كه مالی 
را به گناه گرد آورد و آن را ش�خصی به 
ارث برد كه در اطاعت خداى سبحان، 
بخش�ش كرد و با آن وارد بهشت شد و 

گرد آورنده اولی وارد جهنم گرديد. 

بازيگ�ر نق�ش وارش در س�ريال »وارش« از س�ختي ها 
و چالش ه�اي نق�ش خ�ود در اي�ن مجموع�ه و گري�م 
س�نگينش مي گويد، اولي�ن چالش براي بازيگ�ري كه قرار 
اس�ت نقش�ي ۳۰س�ال از خودش بزرگ ت�ر را ب�ازي كند، 
گريم س�نگيني اس�ت كه بايد روي صورت او انجام ش�ود. 
نسرين بابايي بازيگر سريال »وارش« درباره سخن گفتن به لهجه 
گیلگي در اين سريال كه اين شب ها به كارگرداني احمد كاوري 
از شبكه3 سیما پخش مي شود به مهر گفت: من اصالتاً گیالني 
هس��تم و براي بازيگر بومي هر ش��هري كه در آن صاحب زبان 
هستند و نه لهجه، سخت است كه بخواهد با لهجه صحبت كند. 
با اين حال من احساس مي كنم در اداي اين لهجه موفق بوده ام 
تا جايي كه برخي از دوستان در بهتر ش��دن لهجه از من طلب 
كمك كردند. اين  بازيگر درباره چالش بازي در مجموعه نمايشي 
»وارش« بیان كرد: در »وارش« يكي از چالش ها تفاوت سني من 
با فرزندانم بود كه سعي كردم با جايگزيني بعضي از تكیه كالم ها 
كه در ديالوگ هايم اس��تفاده كردم، بین تفاوت نس��ل خودم و 
فرزندانم نقطه گذاري كنم تا اين باور حقیقي به مخاطبانم دست 

ندهد كه تفاوت سني بین من و فرزندانم وجود ندارد. 
وي كه ايفاگر نقش میانسالي ش��خصیت وارش در اين سريال 
است گريم خود در اين مجموعه را سنگین دانست و عنوان كرد: 
اولین چالش براي بازيگري كه قرار است نقشي 3۰سال از خودش 
بزرگ تر را بازي كند، گريم سنگیني است كه بايد روي صورت 
او انجام شود. تصور كنید كه چندين ساعت گريم يك بازيگر به 
طول بینجامد و در طول زمان كاري انجام ندهد و حتي مراقب 

غذا خوردن خود هم بايد باش��د تا راكورد گريمش به هم نريزد، 
پس سختي چنین نقش هايي دوچندان مي ش��ود، البته من از 
باورپذيري گريم خود كمك گرفتم. از طرفي شخصیت وارش هر 
چقدر به سمت پیري مي رفت الغر و تكیده تر مي شد و من بايد 

حواسم به همه اين ويژگي ها مي بود. 
بازيگر نقش »وارش« با اشاره به يكي از سكانس هاي احساسي 
اين سريال عنوان كرد: براي ايفاي نقش اين سكانس مشورت هاي 
زيادي با كارگردان داشتم و حتي در مورد پلك زدن و بازي اين 
شخصیت با آقاي كاوري حرف زدم. به خاطر دارم كه به او گفتم 
تمام مشكالت زندگي فرزندان وارش روي شانه هاي او سنگیني 
مي كند تا جايي كه زانوهايم توان ايستادن نداشت. حاال هم كه 
اين سكانس را مي بینم به همان اندازه روزي كه بازي كردم از آن 
لحظه متأثر مي شوم؛ سكانسي كه در يكي از سردترين روزهاي 
زمس��تان ضبط ش��د اما فكر مي كنم يكي از گرم ترين روزهاي 

زندگي كاري من محسوب مي شود. 

بازيگر »وارش« از چالش هاي بازي در اين نقش مي گويد

 يادداش��ت محمود دولت آبادي به عن��وان میداندار عرصه 
روش��نفكري در س��تايش مقام ش��هید قاسم س��لیماني با 
واكنش هاي متفاوتي روبه رو بود و اين سؤال را ايجاد كرد كه 
آيا دولت آبادي به  عنوان يك روشنفكر بايد در چنین برهه اي 
س��كوت مي كرد يا اين حق را داش��ت به بیان ديدگاه هاي 

سیاسي خود از اتفاقات كشور و منطقه بپردازد. 
بعد از شهادت سپهبد قاسم سلیماني، شخصیت هاي مختلف 
داخلي و خارجي نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند و آن را 
به شدت محكوم كردند، در اين بین اهالي قلم نیز از اين قاعده 
مستثني نبودند و شخصیت هاي زيادي نسبت به اين اتفاق 
تلخ موضع گرفتند و نظرشان را اعالم كردند. با اينكه در اين 
روزها جامعه نشان از يك وحدت دروني داشت اما باز هم فضاي 
مجازي روي بد خودش را نشان داد و عده اي معدود دست به 
تفرقه افكني زدند. يكي از اظهار نظرهاي��ي كه واكنش هاي 
جزم انديشانه اي به همراه داشت، يادداشت محمود دولت آبادي 
بود. حال بعد از چند اظهار نظر درباره اين يادداش��ت، سؤال 
مهم اين است كه آيا محمود دولت آبادي به عنوان سردمدار 
روشنفكران كش��ور بايد در برابر چنین اتفاق تلخي سكوت 

مي كرد يا اين حق را داشت تا آزادانه نظرش را بیان كند. 
شهريار عباس��ي در گفت وگو با ايبنا در رابطه با اين موضوع 
اظهار كرد: هر كسي اجازه دارد كه آزادانه نظرش را اعالم كند 
و محمود دولت آبادي هم به عنوان بزرگ تر و پیشكسوت ما از 
اين قاعده مستثني نیست. با اين حال مي بینیم كسي كه چهار 
روز است قلم به دس��ت گرفته و چهار خط مطلب نوشته اين 
اجازه را به خود مي دهد كه هر طور كه دلش مي خواهد درباره 
محمود دولت آبادي نظر بدهد و او را نقد كند. اين نويسنده با 
گاليه از برخي واكنش ها گفت: كسي اجازه ندارد كه بگويد چرا 
دولت آبادي درباره فالن موضوع حرف زده يا درباره موضوعي 
ديگر حرف نزده است. حال اگر اين نويسنده مي آمد و درباره 
موضوعي صحبت مي كرد كه مورد تأيید اين دوس��تان بود و 
خوششان مي آمد، باز هم چنین حرفي را مي زدند؟ نه!  آن موقع 

داد مي زدند كه دولت آبادي چقدر شجاع است. 
نويس��نده رمان »بازيگوش« با اش��اره به خام ب��ودن برخي 
اظهارنظرها درباره محمود دولت آب��ادي گفت: من واقعاً اين 
آدم هايي كه از اين اتفاق خوشحال شدند و از امثال دولت آبادي 
انتقاد مي كنند را نمي فهمم. اينها يك روزي مي فهمند كه حق 
با دولت آبادي ها بوده است. صددرصد اين صحبت ها از روي جو 
است و نشان از بي تجربگي اين افراد دارد كه با اين جرئت درباره 
يك نويسنده اي مثل دولت آبادي صحبت مي كنند. متأسفانه 

كاًل بچه هاي ما در حوزه ادبیات و روشنفكري جوزده هستند. 
يك عده اي در شبكه هاي اجتماعي دور اين افراد را مي گیرند 
و اينها تصور مي كنند كه اگر اين حرف ها را بزنند بیشتر اليك 

مي گیرند و خیلي مستقل، شجاع و جذاب به نظر مي رسند. 
وي در پايان اظهار كرد: هر كسي كه كمي عقل دارد مي داند 
كه سردار سلیماني انسان شريفي بوده و 4۰سال براي اين 
كشور سربازي كرده است. ما بايد بتوانیم تفكیك كنیم كه 
يك دشمن خارجي به ما تجاوز كرده و با قلدري مي گويد كه 
خوب كردم. واهلل سكوت درباره اين اتفاق بي غیرتي است. من 
عمده مخالفان دولت آبادي را داراي دانش سیاسي و بینش 
اجتماعي نمي دانم و به همین دلیل اس��ت كه مي گويم به 

صحبت هاي اين افراد نبايد توجه كرد. 
    اكثريت مردم طرفدار نظر دولت  آبادي هستند

بیژن اشتري، مترجم مطرح كشورمان كه خودش يكي از 
فعال ترين افراد اهل قلم در فضاي مجازي اس��ت و يك بار 
هم از رفتار دولت آبادي انتقاد كرده بود در اين راستا گفت: 
هركسي طبیعتاً آزاد است درباره اتفاقات مختلف جامعه نظر 
خاص خودش را داشته باشد و آن را آزادانه بیان كند. اگر ما 
به دموكراسي و آزادي بیان و انديشه اعتقاد داريم، نبايد اين 
حق را از محمود دولت آبادي بگیريم. محمود دولت آبادي 
در جايگاه��ي قرار دارد كه خواس��ته يا ناخواس��ته جريان 
روشنفكري ايران را نمايندگي مي كند، ممكن است حتي 
خودش خواهان اين جايگاه نباشد و اين مقام را قبول نكند 
اما در افكار عمومي به اين شكل است، بنابراين جايگاه خاصي 
دارد و توقع اين است كه به  عنوان يك روشنفكر در اتفاقات 
مختلف دست به قلم شود و نظرش را اعالم كند. وي افزود: 
شهادت سردار سلیماني هم موضوعي بود كه وي به عنوان يك 
روشنفكر نمي توانس��ت درباره آن سكوت كند و كسي اجازه 

ندارد كه بگويد چرا او نظرش را اعالم كرده است.

دومين جشنواره بين المللي »ترامپيسم« به ايستگاه پايانی رسيد

مراسم اختتاميه دومين جشنواره بين المللي كارتون و كاريكاتور 
»ترامپيسم« در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آيین پايانی دومین جشنواره 
كارتون و كاريكاتور »ترامپیسم«، با حضور سرداركارگر رئیس بنیاد 
حفظ آثار و ارزش هاي انقالب اسالمي، علي اصغر جعفري رئیس 
سازمان هنري و امور س��ینمايي، سیدمسعودشجاعي طباطبايي 
رئی��س مرك��ز هنر ه��اي تجس��مي ح��وزه هن��ري، هنرمندان 
كاريكاتوريست و اصحاب رسانه در س��الن خلیج فارس باغ موزه 
دفاع مقدس برگزار ش��د. علي اصغر جعف��ري رئیس امور هنري 
و س��ازمان س��ینمايي دفاع مقدس در اين مراس��م ضمن تقدير 
از دست اندركاران جش��نواره و ابراز ارادت به ش��هید حاج قاسم 
س��لیماني درباره اين رويداد هن��ري گفت: اين مس��ابقه پس از 
فرمايشات مقام معظم رهبري است كه فرمودند من از آقاي ترامپ 
تشكر مي كنم كه چهره واقعي امريكا را نشان داد. وي افزود: پس 
از روي كار آمدن ترامپ و تصمیم ه��اي غلط و خبیثانه او، تالش 

كرديم تا با بهره گیري از كارتون و ظرفیت هنرمندان كارتونیست 
در سراسر دنیا از چهره اصلي امريكا نقاب برداريم. 

جعفري با بیان اينكه كاريكاتور هنري اس��ت كه نیاز به واس��طه 
و ترجمه ندارد، تشريح كرد: اين دلیلي اس��ت كه باعث مي شود 
كاريكاتور همواره در تحوالت سیاسي، فرهنگي و... نقش پررنگي 
داشته باش��د. از طرفي موج سیاس��ت هاي خصمانه، بدرفتاري، 
كودك كشي و... ترامپ باعث شد تا هنرمندان نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان دهند و حجم و كیفیت آثار كاريكاتور نسبت به ساير 
هنرها بیشتر باشد. در ادامه سید مسعود شجاعي طباطبايي دبیر 
جشنواره ترامپیسم در سخناني اظهار كرد: توصیف اخالص، ايثار، 
شجاعت و ديگر فضايل س��ردار دل ها گفتني نیست  . غم رفتن او 
بسیار جانسوز است. وي عنوان كرد: خوشبختانه پس از پیروزي 
انقالب اس��المي به بضاعت بااليي در هنر به وي��ژه هنر كارتون و 
كاريكاتور رسیديم. اگر س��رداران نظامي پرآوازه داريم به همان 
میزان هنرمندان اهل مقاومت و كاربلد هم كم نداريم. در ماجراي 
توهین به ساحت پیامبر اكرم)ص( واكنش هاي هنرمندان از اقصي 

نقاط جهان سرازير شد. 
شجاعي درباره عنوان جشنواره ترامپیسم گفت: واژه ترامپیسم 
برگرفته از نازيسم و به دلیل نژادپرستي ای است كه ترامپ دارد. 
بیش��ترين كاريكاتورها از كش��ورهاي اروپايي و امريكاي التین 
بود كه نش��ان مي داد جبهه مقاومت در همه جا محبوب اس��ت 
و طرفدار دارد. خوشحالیم كه مش��اركت هنرمندان سراسر دنیا 
در اين جشنواره چش��مگیر بود و آنها ايران را به عنوان سردمدار 

جريان هاي هنري مقاومت مي شناسند.

    خبر

روشنفكري يا اداي روشنفكري؟!
 نويسنده كتاب »بازيگوش«: كسي اجازه ندارد بگويد چرا دولت آبادي 
درباره فالن موضوع حرف زده يا درباره موضوعي ديگر حرف نزده است

 خانم بني اعتماد »بازي سياسي« 
راه نيندازيد

رخشان بني اعتماد در توئیتر به مردم فراخوان داده تا در اعتراض 
به ماجراي تل��خ هواپیماي اوكرايني و ج��ان باختن تعدادي از 
هموطنانمان به نش��انه اعتراض امروز در میدان آزادي تجمع 
كنند. همینقدر فرصت طلبانه و غیرمسئوالنه، وقتي مي گويیم 
بخشي از سینماگران ما سیاسي كارند، منافع ملي و جان آدم ها 
برايشان اولويت ندارد، مصداق بارزش اينجور مواقع است. كمي 
كه به عقب برگرديم مشاهده مي كنیم كه رد اين دست حوادثي 
كه متأسفانه به دلیل اشتباه انساني در آن تعدادي از هموطنانمان 
جان خود را از دست دادند در تاريخ ايران قابل مشاهده است اما 
ايشان و همفكرانشان ابداً در چنین مواقعي خونشان به جوش 
نیامد و صرفاً سكوت پیشه كردند. واقعیت اين است كه نه سكوت 
در برابر آن اتفاقات از روي بصیرت بوده و نه فراخوان امروز ايشان 
از سر درد. در همین دولت بنفش بر اثر خطاي شخص وزير راه 
عباس آخوندي قطار مسافربري تبريز دچار سانحه شد و تعداد 
قابل توجهي از هموطنانمان جان خود را از دست دادند اما خانم 

بني اعتماد و دوستان حتي خم به ابرو نیاوردند. 
جالب است كه وزير وقت حتي از اين ماجراي تلخ عذرخواهي هم 
نكرد و عنوان نمود كه مشكلي نیس��ت، همه كشته شده ها بیمه 
بودند! مشابه همین اتفاق در دولت موس��وم به اصالحات در خط 
ريلي مشهد- تهران رقم خورد و باز هم وزير وقت نه عذرخواهي و نه 
استعفا كرد و كك فراخوان بده هاي امروز هم نگزيد. آنها كه در اين 
دو حادثه تلخ جانشان را از دست دادند هموطنان ايراني و همه عزيز 
بودند اما سیاسي بازي با خون اين عزيزان از اصل حادثه تلخي كه 
رقم خورده تلخ تر است. اينكه جمعي مدام سعي كنند از هر حادثه 
تلخي و از هر آب گل آلودي ماهي خود را بگیرند، توهین به شعور 
مردم است. قبیح تر از اين چه چیزي مي تواند باشد كه فرد يا گروهي 
قصد كند از يك مصیبت ملي كه موجب تأثر و ناراحتي همه ملت 
شده به سود منافع سیاسي نمد بدوزد. وطن دوستي و میهن پرستي 
با ادعا اثبات نمي شود. وقتي سیاست بازي بر همه چیز سايه انداخت 

اولین چیزي كه ذبح مي شود اخالق است.

جواد محرمي     یادداشت

    محمدصادق عابديني
اسامي فيلم هاي حاضر در بخش مسابقه 
س�ينماي اي�ران »س�وداي س�يمرغ«، 
مهم ترين بخش جشنواره فيلم فجر اعالم 
شد تا بعد از مدت ها شايعه سازي و حواشي، 
فهرس�ت راه يافتگان به سي و هش�تمين 
جش�نواره فيل�م فجر مش�خص ش�ود. 
جمع��ه ش��ب، ابراهی��م داروغ��ه زاده دبیر 
سي و هش��تمین جش��نواره فیل��م فجر در 
يك ارتباط زن��ده تلويزيوني با ش��بكه خبر 
سیما، پس از عرض تسلیت براي درگذشت 
هموطنان در حوادث اخیر و شهادت سردار 
سپهبد قاسم س��لیماني، فهرست 22فیلم 
حاضر در بخش »سوداي سیمرغ« اين دوره 

از جشنواره را اعالم كرد. 
     جمع بزرگان در جشنواره فجر

امس��ال جمعي از نامداران سینماي ايران با 
فیلم هاي جديدشان به جشنواره فیلم فجر 
پا گذاشته اند تا يكي از داغ ترين رقابت هاي 
سینمايي چند سال اخیر حداقل روي كاغذ 
شكل بگیرد. اگر چه افرادي مانند »داريوش 
مهرجويي« با وج��ود داش��تن فیلم جديد 
فرم حضور در جش��نواره را پ��ر نكردند، اما 
نام هاي ب��زرگ در اين دوره جش��نواره كم 
نیستند. بازگشت مجدد ابراهیم حاتمي كیا 
به جش��نواره فیلم فجر، يك��ي از مهم ترين 
رخدادهاي اين دوره است. »خروج« ساخته 
ابراهی��م حاتمي كیا ك��ه ب��ا تهیه كنندگي 
سازمان اوج تولید شده اس��ت، حتي پیش 
از اينكه فیلمبرداري اش آغاز شود به عنوان 
يكي از بحث برانگیزترين آثار سي و هشتمین 
دوره جشنواره مطرح شد. »خروج« بر اساس 
خالصه داستاني كه از آن منتشر شده است، 
رويكرد اجتماعي دارد. حاتمي كیا، آخرين بار 
با »باديگارد« در جشنواره سي وچهارم فیلم 
فجر حضور داشت؛ فیلمي كه گفته مي شود 
ش��خصیت اصلي آن برگرفته از ش��خصیت 
شهید سردار قاسم س��لیماني طراحي شده 
و حتي گري��م پرويز پرس��تويي در آن فیلم 
برگرفته از چهره سردار سلیماني بوده است. 
اكنون با گذش��ت چهار س��ال از آن حضور، 
حاتمي كیا همكاري مجددي با »اوج« دارد؛ 
س��ازماني كه يكي از پركارهاي جش��نواره 
فیلم فجر اس��ت. از ديگر نامداران اين دوره 

از جشنواره فجر، مسعود كیمیايي است كه 
با فیلم »خون ش��د« به میدان آمده اس��ت. 
كیمیاي��ي در مقام كارگ��ردان آخرين بار با 
»قاتل اهلي« در س��ی و پنجمین جش��نواره 
فیلم فجر حاضر بود؛ فیلمي ب��ا بازي پرويز 
پرستويي كه موفقیتي در جشنواره به دست 
نی��اورد. مجید مجی��دي نیز يك��ي ديگر از 
نامداران سینماست كه بعد از سال ها غیبت 
به سینما آمده اس��ت. مجیدي آخرين باري 
كه در فجر به عنوان يكي از شركت كنندگان 
بخش مسابقه حضور داشته به سال 86 يعني 
12سال پیش بازمي گردد كه توانست سیمرغ 
بهترين فیل��م را براي »آواز گنجش��ك  ها«  
بگی��رد. مجیدي در اي��ن س��ال ها دو فیلم 
»محمد رسول اهلل)ص(« و »آن سوي ابرها« 
را ساخته كه اولي در بخش خارج از مسابقه 
فجر اكران شد و دومي در جشنواره جهاني 
فجر حاضر بوده اس��ت. امس��ال مجیدي با 

»خورشید« در فجر حاضر است. 
ديگ��ر كارگرداناني ك��ه امس��ال در بخش 
سوداي سیمرغ حاضرند عبارتند از مهرداد 
خوش��بخت »آب��ادان ي��ازده 6۰«، نیك��ي 
كريمي»آتا باي«، كوروش آهاري »آن شب«، 
مجید برزگر »ابر بارانش گرفته«، بهمن ارك 
»پوست«، مرتضي فرشباف »تومان«، پیمان 
قاسم خاني »خوب، بد، جلف 2: ارتش سري«، 
محمدحس��ین مهدويان»درخ��ت گردو«، 
برزو نیك نژاد »دوزيس��ت«، بهروز شعیبي 
»روز بلوا«، سامان سالور » سه كام حبس«، 
كیوان علي محمدي »س��ینما شهر قصه«، 
محمد كارت »شناي پروانه«، سهیل بیرقي 
»عامه پس��ند«، بهتاش صناعي ها » قصیده 
گاو س��فید«، نويد محمودي »مردن در آب 
مطهر«، حمیدرضا قرباني» مغز استخوان« 

و بهنام بهزادي » من مي ترسم«.

     عبدالمالك باز هم به فجر سر زد
سعید ملكان، چهره پرداز سال هاي نه چندان 
دور س��ینما، تهیه كننده موف��ق فیلم هاي 
پربحث سال هاي اخیر و فیلمساز فیلم اولي 
سي و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر براي 
اولین تجربه كارگرداني در س��ینما س��راغ 
»عبدالمالك ريگي« رفته و ماجراي بازداشت 
ريگي را در فیلم »روز صفر« به تصوير كشیده 
است. سال گذشته نرگس آبیار با دستمايه 
قرار دادن ماجراي زندگي ريگي ها و حادثه اي 
واقعي كه براي زن برادر عبدالمالك به وجود 
آمد، فیلم »وقتي كه ماه كامل شد« را ساخت 
كه جوايز مهم جشنواره سي وهفتم را از آن 

خود كرد. 
امسال حضور فیلم ديگري با محوريت زندگي 
»ريگي« بار ديگر ماجراي تروريست معروف 
دهه 8۰ را سینمايي كرد و مشخص نیست 
آيا بعد از »روز صفر« هم عبدالمالك موضوع 

سینما خواهد بود يا خیر!
    »قاتل و وحشي« پشت جشنواره

ماجراي حاضر نشدن فیلم »قاتل و وحشي« 
س��اخته حمید نعمت اهلل در جشنواره فجر 
با اعالمی��ه اي كه روابط عمومي جش��نواره 
منتشر كرد، پیچیده شد. تا پیش از اين گفته 
مي شد كه اين فیلم به خاطر تكمیل نشدن 
در جشنواره پذيرفته نشده، اما روابط عمومي 
اعالم كرد: »از آنجا كه شركت در جشنواره و 
نمايش فیلم از حقوق صاحبان فیلم است و 
بايد توسط فرد واجد شرايط صورت گیرد و در 
خصوص اين فیلم، اختالفات مالكیتي وجود 
دارد، دبیرخانه جش��نواره با توج��ه به لزوم 
رعايت قانون و احترام به حقوق صاحبان حق، 
تا حل مش��كل فیلم از اعالم  نظر درباره اين 
فیلم خودداري مي كند. دبیرخانه جشنواره 
فیلم فجر اعالم مي كند كه اي��ن آمادگي را 
دارد در صورت حل مشكل فیلم در زمان مقرر 
و به لحاظ طي شدن ساير مراحل حضور و به 
احترام دست اندركاران ساخت فیلم، با دعوت 
مجدد از هیئت  انتخاب نسبت به اعالم نظر در 
خصوص شايستگي حضور فیلم و افزودن اين 

فیلم به بخش مسابقه، اقدام نمايد.« 
     پرديس ملت دوباره ميزبان شد

بعد از كشمكش هاي رسانه اي درباره اينكه 
»كاخ جشنواره« در كجا مستقر شود، با اعالم 
روابط عمومي جشنواره فیلم فجر، پرديس 
س��ینمايي »ملت« بار ديگر میزباني اهالی 
رسانه را به دست آورد. پیش از اين برخي از 
فعاالن رس��انه اي با ايجاد موجي از شايعه به 
دنبال برگرداندن جشنواره فجر به برج میالد 
بودند، اما با تثبیت میزباني »ملت« طرفداران 
برگزاري فیلم فجر در »برج میالد« بايد يك 
سال ديگر هم منتظر بمانند تا شايد فجر به 
مركز همايش هاي برج میالد بازگردد. حضور 
جش��نواره فجر در پرديس س��ینمايي ملت 
همیشه با انتقادات زيادي روبه رو بوده است، 
نداش��تن دسترسي آس��ان، نبود پاركینگ 
مناسب و سالن هاي كوچك يكي از ايراداتي 
بوده كه در س��ال هاي پیش به پرديس ملت 

وارد مي شده است. 

اسامي فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره فجر اعالم شد

»خروج« فجر از پشت غبار شايعات
 همان طور كه پيش بيني مي شد باز هم پرديس سينمايي ملت به عنوان ميزبان رسانه ها 

در جشنواره فيلم فجر انتخاب شد و ميزباني به »ميالد« نرسيد

»خ��روج« حاتمي كي��ا  حت��ي 
پيش از اينكه فيلمبرداري اش 
آغ��از ش��ود ب��ه عن��وان يكي 
از بحث برانگيزتري��ن آث��ار 
امسال جش��نواره مطرح شد

محمدعلي كشاورز: 
فيلمنامه خوب باشد باز هم بازي مي كنم

محمدعلي كشاورز ضمن اشاره 
به جاي خالي طيفي از نيروهاي 
حرفه اي دهه ه�اي ۶۰ و ۷۰ در 
تلويزيون، تأكيد كرد هنوز هم 
اگ�ر فيلمنام�ه خوب�ي ب�ه او 
پيشنهاد شود، حاضر به ايفاي 
نق�ش مقاب�ل دوربين اس�ت. 
محمدعلي كش��اورز در گفت وگو با مهر درباره اينكه سال هاس��ت 
س��ريال هاي تلويزيوني را دنبال نمي كند، س��خن گفت و درباره 
خاطراتش از س��ريال هاي فاخر تلويزيون در ده��ه 6۰ و ۷۰ بیان 
كرد: االن ديگر آن نويس��نده ها و كارگردانان حرف��ه اي كه در آن 
زمان در تلويزيون بودند، كمتر هستند، در حالي كه اين افراد بايد 
در تلويزيون حضور داشته باش��ند و كار كنند. وي اضافه كرد: اين 
روزها چندان تلويزيون نمي بینم چون تلويزيون كمتر سريال ها و 
برنامه هاي جذاب دارد. كشاورز با اشاره به اينكه چقدر توانسته تكرار 
سريال هاي قديمي خودش را در سال هاي اخیر از تلويزيون دنبال 
كند، هم گفت: خیلي نتوانسته ام اين سريال ها را ببینم. خودم هم 
نس��خه خیلي از آنها را ندارم. هرچند تماشاي برخي از آنها تجديد 
خاطره است. كشاورز درباره برخي از اين سريال هاي قديمي مثل 
»سربداران«، »هزاردستان«، »پدرساالر« و… گفت: از ديدن دوباره 
اين سريال ها، هم خوشحال مي شوم و هم يك نكته دارد و آن اينكه 

خودت متوجه مي شوي ديگر سني از عمرت گذشته است. 
اين هنرمند پیشكسوت و مطرح سینما، تئاتر و تلويزيون ايران 
درباره اينكه چقدر در صورت بودن فیلمنامه خوب در تلويزيون 
دوست دارد به ايفاي نقش بپردازد، عنوان كرد: بايد ابتدا فیلمنامه 
را خواند و ديد بازيگران چه كساني هستند اگر فیلمنامه خوب 

باشد و كارگردان حرفه اي باشد، حتماً بازي مي كنم.
..................................................................................................................

فروش جهاني 2۰19 سينما ركورد زد
مجموعه فروش گيش�ه جهاني س�ينما در س�ال2۰19 در 
حالي به 42/5ميليارد دالر رس�يد كه س�ينماي امريكاي 
ش�مالي با ن�زول 4درصدي فروش در گيش�ه هم�راه بود. 
به گزارش ايس��نا به نق��ل از اس��كرين، س��ینماي جهان در 
سال2۰19 سال بسیار خوبي را پش��ت سر گذاشت و توانست 
مجموع فروش س��االنه خود را به ركورد جديد 42/5میلیارد 
دالر برساند، اين در حالي است كه س��ینماي امريكا با فروش 
11/4میلیارد دالري در مقايسه با آمار 11/88میلیارد دالري 
سال 2۰18، رشد منفي 4درصدي را تجربه كرده است كه اين 
امر را مي توان ب��ا موفق نبودن برخي از دنباله هاي س��ینمايي  

پرهزينه هالیوودي مرتبط دانست.

    دیده بان

به همت سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران

جايزه هنري »سردار دل ها« فراخوان داد
هن�ري  جاي�زه  فراخ�وان 
»س�ردار دل ه�ا« توس�ط 
س�ازمان فرهنگ�ي- هنري 
شهرداري تهران منتشر شد. 
به گ��زارش »جوان« س��ازمان 
فرهنگ��ي- هنري ش��هرداري 
تهران با ه��دف ترويج فرهنگ 
مقاومت، ايثار و ش��هادت و به 

پاس مجاهدت هاي سردار رشید اس��الم شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني 
جايزه هنري »سردار دل ها« را برگزار مي كند و فراخوان اين رويداد را ديروز 

منتشر كرد. 
محورهاي برگزاري جايزه هنري »س��ردار دل ها« به شرح زير است: ادبیات: 
شامل شعر و ترانه، داس��تان كوتاه و داس��تانك، قطعه ادبي، خاطره نويسي، 
دلنوشته/ هنرهاي تجسمي: شامل طراحي نش��انه و نشان نوشته/ هنرهاي 
نمايشي: ش��امل نمايشنامه نويسي و نماهنگ/ موس��یقي: شامل سرودهاي 

حماسي به صورت تك خواني يا گروه خواني.
عالقه من��دان تا پاي��ان بهمن م��اه 98 فرصت دارن��د آثار خود را به نش��اني 

الكترونیكي Art. deputy@farhangsara. ir ارسال كنند. 
دبیرخانه اين  جايزه در تهران، میدان ابوذر، انتهاي خیابان س��جاد جنوبي، 
میدان بهاران، بوستان بهاران، فرهنگسراي شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني 

واقع شده است.


