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حکمت 445 

اگر در كس�ی خصلتی شگفت 

ديديد، همانند آن را نيز انتظار 

كشيد.

جش�نواره امس�ال قرار بود قواره كوچك ت�ر و با كيفيت تري 
داشته باشد، االن هم با چنين وضعيتي رو به رو هستيم. قرار 
بود در بخ�ش رقابتي حدود 30 اثر داش�ته باش�يم كه پس از 
اتفاقات اخير به 20اثر رسيديم، در بخش غيررقابتي قرار بود 
27اثر حضور داشته باشد كه اين تعداد به 15اثر رسيده است. 
نادر برهاني مرند، دبیر سي وهش��تمین جشنواره بین المللي تئاتر 
فجر با بیان اين مطلب در نشس��ت رس��انه اي اي��ن رويداد گفت: 
در سال گذشته من خوش��بختانه اين اقبال را داشتم در چندين 
نشست آسیب شناسي جشنواره تئاتر فجر كه باني يكي از آنها ستاد 
برگزاري سي وهفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر بود، شركت 
كرده و نظرات دوستان هنرمند و برجسته را بشنوم. سعي كردم در 
حد توان در جشنواره امسال اين موضوعات و نكات دوستان را عملي 
كنم. وي افزود: نقطه نظرات دوستان را مي توان در سه محور مطرح 
كرد: اول اينكه جشنواره بسیار گسترده شده و اين وسعت بر كاهش 
كیفیت نقش داشته اس��ت، دوم اينكه بحث رقابتي و غیررقابتي 
برگزار كردن جش��نواره بود، بس��یاري از دوس��تان معتقد بودند 
جشنواره تئاتر فجر رقابت زده شده است و آثار مذموم و نكوهیده 
رقابتي برگزار كردن جش��نواره باعث اتفاقات نامطلوبي مي شود. 

سومین محور به بخش بین المللي جشنواره اختصاص داشت. 
برهاني مرند خاطر نش��ان ك��رد: اولین موضوع��ي كه به آن 
پرداختیم كاهش بخش هاي رقابتي بود، جشنواره امسال در 
آثار صحنه اي فقط يك بخش رقابتي دارد، امسال خوشبختانه 
توانستیم خود و شوراي سیاستگذاري را متقاعد كنیم تا تنها 
يك بخش رقابتي در بخش مسابقه تئاتر ايران داشته باشیم و 

يك بخش غیررقابتي هم تدارك ديده ايم. 
دبیر جشنواره بیان كرد: جشنواره امسال به جز بخش تئاتر ملل 
قرار بود در بخش صحنه در 57اثر خالصه ش��ود و جشنواره اي 
به لحاظ كمي كوچك اما با كیفیت باش��د. هرچن��د ثبت نام ها 
حاوي پیامي بود كه بد نیس��ت با ش��ما در میان بگذارم، به رغم 
تمامي آسیب شناسي ها و مذموم دانس��تن رقابت، ما در بخش 
رقابت��ي 249ثبت نام كنن��ده داش��تیم و در بخ��ش غیررقابتي 
50شركت كننده. در بخش غیررقابتي كه قرار بود به عنوان بخش 
ويژه برگزار ش��ود، هنگام طراحي فراخوان فكر كردم گروه هاي 

كیفي تر در بخش غیررقابتي بیشتر ثبت نام مي كنند. 
وي ادام��ه داد: جش��نواره امس��ال قرار ب��ود ق��واره كوچك تر و 
باكیفیت تري داش��ته باش��د، االن هم با چنین وضعیتي رو به رو 
هس��تیم. قرار بود در بخش رقابتي حدود 30 اثر داشته باشیم كه 
پس از اتفاقات اخیر به 20  اثر رسیديم، در بخش غیررقابتي قرار بود 

27  اثر حضور داشته باشد كه اين تعداد به 15اثر رسیده است. 

دبير سي وهشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر: 

جشنواره فجر امسال قواره كوچك تر و با كيفيت تري دارد

    مصطفي  شاه كرمي
سرنوش�ت تل�خ مهن�از افش�ار ب�ار ديگ�ر ثاب�ت 
مي كن�د غلتي�دن چهره ه�اي مش�هور در دام�ن 
سوءاستفاده چي هاي سياسي موضوعي سيستماتيك 
و فکر ش�ده اس�ت و دانش و درك سياس�ي مي تواند 
از به دام افت�ادن در چنين دام هايي پيش�گيري كند. 
مهناز افشار بازيگر سینما كه اين روزها در شبكه ضدايراني 
و سعودي ام بي سي پرشیاست در روز پنجم بهمن ماه ضمن 
انتشار يك رشته توئیت افشاگرايانه با اشاره به توزيع فیلم 
»قسم« در ش��بكه نمايش خانگي و خبر حذف تصويرش 
از پوستر اين فیلم از برخي پش��ت پرده ها در اتخاذ مواضع 

راديكال و ضد ملي اش پرده برداري كرده است. 
مهناز افشار كه پس از احضار از سوي قوه قضائیه به خاطر 
داشتن شاكي خصوصي و معاونت منجر به قتل يك طلبه 
همداني و به رغم مداراي سیس��تم قضايي با وي به دامان 
شبكه ضدايراني غلتید، با انتشار چند توئیت از نقش آفريني 
محسن تنابنده و به گرداب انداختنش رونمايي كرد. افشار 
خطاب به تنابنده مي نويس��د: »كاش بی��اي در مورد تنها 
ش��كايت خصوصي من كه مربوط به طلبه آملي و موضوع 
صیغه شدن زنان ايراني به حشد الشعبي هست، شفاف سازي 
كني و كاًل بگي چرا همیشه به فكر خودت بودي نه عوامل... 
شلوغ كاري مش��هد، موضوع اختتامیه جشنواره، اسكرين 
شات طلبه آملي كه براي من فرستادي و... بیا توضیح بده 
كه چطور گودال من رو خالي تر كردي. بگو چطور خودتون 

منو حذف كرديد...«
اين بازيگر در ادامه خطاب به مسئوالن قضايي مي نويسد: 
»در مورد اتهام نس��بت داده شده به من اگر شريكي وجود 
داشته باش��ه آيا او هم مشمول اتفاقات مش��ابه، قضاوت و 
تاوان و احضاريه و ممنوعیت و حذف و غیره میشه يا فقط 

مهناز افشار؟«
اشاره مهناز افشار به عمیق تر شدن عمق گودالي است كه 
به واسطه زمینه سازي برخي به اصطالح دوستانش از جمله 
محس��ن تنابنده در آن گرفتار ش��ده؛ پیغام هاي شخصي 
و ش��وآف هايي كه زمینه س��از واكنش هاي خالف واقع و 
احساسي وي شده است. اشاره مهناز افشار در توئیت هاي 
اخیر مربوط به ويدئويي است كه تنابنده و حسن پورشیرازي 
از خودشان در فضاي اينس��تاگرام منتشر كردند. محسن 
تنابنده كه مدت هاست با حمايت هاي مالي چرب و شیرين 

نهادها و ارگان هاي حاكمیتي مشغول فعالیت هاي سینمايي 
و تلويزيوني است، در روز هشتم مهرماه سال جاري با انتشار 
ويدئويي در ح��رم مطهر علي بن موس��ي الرضا)ع( خطاب 
به دنبال كنندگانش و به دلیل مهیا نش��دن شرايط ارتباط 
زنده اينترنتي با مهناز افش��ار مي گويد: »آمديم به مشهد 
براي اكران فیلم قسم. عرض كنم مشهد كه هیچي... وزارت 
اطالعات گفته تحت هیچ شرايط خانم مهناز افشار نمي تواند 
اليو برود« او با ياد كردن مشهد به عنوان ايالت خودمختار 
ايران دقیقاً همان رويكرد سیاس��ي را القا مي كند كه يك 
جريان سیاسي در كشور زمینه ساز طرح آن بوده است. هر 
چند تنابنده در ادامه مدع��اي دروغش با گفتن اين جمله 
كه »يك نصفه و نیمه فقط توانستیم بريم« برمال مي شود 
ولي ظاهراً وي تبحر خاصي در بازي هاي چندسويه با افكار 

عمومي پیدا كرده است. 
قصه اظهارات و افعال ساختارشكنانه برخي سلبريتي ها در 

كشور و دروغ هاي گوبلزي مثنوي هفتاد من كاغذ است. 
سرنوشت مهناز افشار مي تواند عبرت آموز باشد؛ سلبريتي ای 
كه در اوج دوران حرفه اي و هنري اش بازي جريان ها و افراد 
سیاسي را مي خورد و خود را براي همیشه از ادامه فعالیت 
در فضاي هنري ايران محروم مي كند. مهناز افش��ار تحت 
مهندسي افكاري قرار مي گیرد كه شخص او برايشان محلي 
از اعراب ندارد و صرفاً از او به عنوان ابزاري براي پیش��برد 
طرح ها و نقش��ه هاي خود اس��تفاده مي كنن��د، چه اينكه 
وقتي به وي مي گويند كه در فض��اي مجازي قربان صدقه 
كسي مانند احمد باطبي با سابقه و پیشینه غیرقابل انكار 
ضدمیهني نرود، گوشش بدهكار نیس��ت. احمد باطبي با 
درخواست تحريم ايران در قالب نامه نگاري به ترامپ و اوباما 

درون تندروترين طیف سیاسي ضدايراني قرار مي گیرد. 

معاون استان هاي سيما: انتخابات را به »جشن ملي« تبديل مي كنيم

مرگ مشکوك مصطفي خميني و علي شريعتي در يك سريال

معاون امور استان هاي صداوسيما ضمن تشريح ويژه برنامه هاي 
ش�بکه هاي مختلف اس�تاني در ايام دهه فجر از ت�دارك ويژه 
اين معاونت براي تبديل انتخابات به يك جش�ن ملي خبر داد. 
به گزارش مهر، نشس��ت خبري علي دارابي معاون امور استان هاي 
سازمان صداوسیما درباره ويژه برنامه هاي اين معاونت در دهه فجر و 

ايام انتخابات 98 ظهر ديروز در سازمان صداوسیما برگزار شد. 
دارابي ابتدا با اشاره به تولید سريال »جالل« در معاونت استان ها و 
پخش آن از شبكه هاي يك و شما عنوان كرد: اين سريال به مناسبت 
دهه فجر ساخته شده است، قبل از انقالب رخدادهاي مهمي باعث 
شعله ور شدن خواسته مردم براي انقالب به وقوع مي پیوندد، مثل 

حادثه 29بهمن 56 تبريز كه اين سريال به آن مي پردازد. 
وي ادامه داد: در آن زمان مرگ مشكوك مرحوم مصطفي خمیني و 
مرگ مشكوك مرحوم دكتر شريعتي باعث شد كه بزرگداشت هايي 
برايشان برگزار شود، اين س��ريال روايتي از برخي از اين اقدامات و 
اتفاقات ارائه مي دهد. معاون امور استان ها با اشاره به انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي و مجلس خبرگان در اسفندماه امسال تصريح كرد: 
همكاران من در استان ها برنامه هايي را در اين راستا تولید مي كنند. 
انتخابات امسال چند ويژگي دارد از جمله اينكه اولین انتخاباتي است 

كه بعد از بیانیه گام دوم رهبر انقالب برگزار مي شود. 
دارابي ادامه داد: در ايام منتهي ب��ه 22بهمن كه ايام اهلل دهه فجر را 
داريم اين رخداد بزرگ در ش��بكه هاي اس��تاني منعكس مي شود. 
همچنین 22بهمن امسال با چهلمین روز شهادت سردار سلیماني 
مصادف شده و به همین دلیل ويژه برنامه هايي هم تدارك ديده شده 
است. وي اضافه كرد: صداوسیما 135شبكه راديو و تلويزيوني دارد 
كه 81شبكه آن استاني است و در شورآفريني براي انتخابات نقش 
دارند. در يك نظرسنجي در تابس��تان، میزان رضايت از شبكه هاي 

استاني بیش از 70درصد بوده است. 
دارابي با اش��اره به راهبردهاي انتخاباتي صداوسیما براي انتخابات 
مجلس اظهار كرد: تالش ما حضور گسترده مردم در انتخابات است. 
ما كمك بايسته اي به دستگاه هاي نظارتي و اجرايي براي برگزاري 
انتخابات باشكوه داش��ته ايم. از طريق برنامه هاي صداوسیما سعي 
داريم فضاي كلي كشور را به سمت جش��ن سیاسي و ملي نزديك 
كنیم. تحكیم وحدت و انس��جام ملي كشور، تبیین جايگاه مجلس 
و تبیین وظايف نماين��دگان و پرداختن به بیان��ات رهبر انقالب از 
ديگر برنامه هاي ماس��ت. معاون امور استان هاي صداوسیما عنوان 
كرد: ستاد انتخابات از زمستان97 تشكیل شد و تا االن 375جلسه 
در استان و هزارو292ساعت برنامه هاي راديويي تولید شده است. 
631ساعت براي مجلس و 20ساعت براي خبرگان تا االن برنامه در 

سیماي استان ها پخش شده است. 

    جشنواره

اين تنابنده، معمولي نيست!
توئيت هاي تازه مهناز افشار نشان مي دهد وي از قرباني شدن خود براي 

اغراض سياسي عده اي تندرو در داخل و خارج كشور مطلع شده است
يك هفته بعد از انتشار بخشنامه رئيس قوه 
قضائيه درب�اره مرجعيت صداوس�يما براي 
صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير در فضاي مج�ازي، رئيس جمهور در 
پي نوشتي بر اين بخش�نامه، مسئوليت اين 
امور را بر عهده ش�وراي عالي فضاي مجازي 
دانس�ت تا نش�انه اي از آخري�ن مقاومت ها 
در براب�ر قانونمن�د ش�دن فض�اي مجازي 
در انتش�ار ص�وت و تصوي�ر فراگير باش�د. 
واكنش ديرهنگام رئیس جمهور به بخش��نامه 
رئیس ق��وه قضائی��ه را مي ت��وان در دو حیطه 
تحلیل كرد؛ ابتدا اينك��ه رئیس جمهور مدعي 
است ابالغ چنین بخشنامه اي بر عهده شوراي 
عالي فضاي مجازي اس��ت و رئیس قوه قضائیه 
نبايد بخشنامه مي زد، دوم اينكه رئیس جمهور 
صالحیت صداوسیما را در تنظیم گري مقررات 
صوت و تصوير فراگیر به رسمیت نمي شناسد و 
مسئولیت اين كار را متوجه شوراي عالي فضاي 

مجازي مي كند. 
در ه��ر دوی اي��ن تفاس��یر ب��ه نظ��ر مي رس��د 
رئیس جمه��ور از آنچ��ه در حال رخ دادن اس��ت 
ناراحت است. در ماه هاي گذشته تقريباً همه فعاالن 
اصلي و تاثیرگذار در فضاي مجازي، مجوز فعالیت 
خود را از »ساترا« )سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصوير فراگیر در فضاي مجازي( دريافت كرده اند 
و بعد از مدت ها س��ردرگمي، يك نظارت واحد بر 
پخش فراگیر صوت و تصوير در فضاي مجازي به 
وجود آمد. در حالي كه شوراي عالي مجازي حتي 
جلسات منظمي ندارد، نمي توان از آن شورا انتظار 
داش��ت كه بتواند نقش آفريني مؤث��ري در همه 

حوزه هاي فضاي مجازي داشته باشد. 
     »ساترا« چيست؟!

بخش بزرگي از فعالیت ها در فضاي مجازي به 
خصوص در بخش س��رگرمي به تماشاي انواع 
فايل هاي تصويري از فیلم هاي سینمايي گرفته 
تا س��ريال و كلیپ و حتي ويدئوه��اي خبري 
و همچنین ش��نیدن انواع فايل ه��اي صوتي از 
موس��یقي تا خبر و فايل هاي آموزشي مربوط 
مي شود. شنیدن نام هايي مانند »يوتیوب« براي 
اشتراك گذاري فايل هاي ويدئويي براي كاربران 
اينترنت، عادي ش��ده است. اين س��امانه هاي 
مشهور و قدرتمند، با آنكه در فضاي بین المللي 

فعال هس��تند اما تحت مقررات و قوانیني قرار 
دارن��د. » AVMSD« يك��ي از اي��ن قوانین 
اس��ت كه در س��طح بین الملل��ي كار نظارت و 
تنظیم گري )رگوالتوري( فض��اي مجازي را بر 
عهده دارد. در امريكا كمیسیون فدرال ارتباطات 
»FCC« وجود دارد و در انگلیس هم »آفكام« 
نظارت هاي مشابهي را بر عهده دارد اما در ايران 
فضاي مجازي تا سال هاي طوالني فاقد نظارت و 
رگوالتوري واحد در بحث نظارت بر نشر صوت و 

تصوير فراگیر بود. 
مقام معظ��م رهب��ري در ابالغیه ای ب��ه تاريخ 
1394/06/22 خطاب به رئیس جمهور و رئیس 
ش��وراي عالي فضاي مجازي، ص��دور مجوز و 
تنظیم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي 
و نظارت بر آن را طب��ق قانون منحصراً بر عهده 
س��ازمان صدا و س��یما قرار مي دهند. مجلس 
شوراي اس��المي نیز بر مبناي همین ابالغیه، 
مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و 
تصوير فراگیر در فضاي مجازي و نظارت بر آن را 

منحصراً بر عهده سازمان صداو سیما نهاد. 
در باالي ساختمان بزرگ مش��رف به ايستگاه 
متروی مفتح نام سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصوير فراگیر در فضاي مجازي درج شده است؛ 
سازماني كه قرار است با نام اختصاري »ساترا« 
به مردم معرفي شود. ساترا در طول چهار سال 
گذشته، يك س��ازمان در س��ايه بوده و فرصت 
خوبي براي ايج��اد قوانی��ن و همچنین ايجاد 
همگرايي با سازمان ها و نهادهايي مرتبط داشته 
است. اين سازمان س��ال 98 را با اجرايي شدن 
قوانین و الزام»UGC« )محتواي كاربر محور( 
»VOD« )س��امانه ويدئوی درخواس��تي( و 
 »IPTV« تلويزيون هاي اينترنتي( و( »OTT«
)تلويزيون ه��اي تعاملي( ايران��ي براي دريافت 

مجوز فعالیت از اين س��ازمان آغاز كرده است. 
اكنون تقريباً همه س��ايت هاي مهم ارائه كننده 
فايل هاي تصويري مجوز فعالیت خود را از اين 
س��ازمان دريافت كرده اند. س��یدمحمدصادق 
امامی��ان، رئیس »س��اترا« درب��اره نقش هايي 
كه س��اترا بر عه��ده دارد، مي گوي��د: »نظارت 
سازمان در بخش VODها به سه صورت توسط 
خود س��ازمان، رصد س��ازمان هاي مردم نهاد و 
ش��كايت هاي مردمي صورت مي گی��رد. ما به 
عنوان نهاد تنظیم گ��ر تقريباً هی��چ ممیزي و 
سانس��وري انجام نمي دهیم و اصل مسئولیت 
بر عهده صاحبان رس��انه اس��ت. در واقع اصل 
بر مقررات زدايي اس��ت و تنه��ا در مواردي كه 
خأل قانوني در كشور وجود داش��ته باشد، نهاد 
تنظیم گ��ر ورود مي كند. يك��ي از دغدغه هاي 
اصلي تنظیم گران، ش��فافیت و بي طرفي است 
كه به طور مطلق امكانپذير نیست، با اين حال با 
توجه به تغییراتي كه اتفاق افتاده است، رسانه 
ملي نبايد با ديد رقیب مآبانه به رسانه هاي جديد 

نگاه كند.« 
     آيا دولت مخالف »ساترا« است؟!

از روز گذشته كه رئیس دفتر حسن روحاني در 
نامه اي خطاب به قوه قضائیه نظر رئیس جمهور 
را درباره ابالغیه »س��اترا« عنوان كرده است، 
برخي نقدها درباره اينكه صداوسیما مي خواهد 
انحصارطلبي خود را در فضاي مجازي گسترش 
دهد در فضاي مجازي منتشر شد. در اين نقدها 
سعي ش��ده تا با تفاس��یر جديد درباره اينكه 
معناي ابالغی��ه مقام معظم رهبري چیس��ت 
و مجلس ش��وراي اس��المي چه نقشي داشته 
است، مسئله اي را كه چند سال بر سر آن بحث 
حقوقي پیش آمده بود دوباره احیا كنند. ساترا 
عالوه بر اينكه با مقاومت برخي از مشهورترين 
ارائه دهندگان خدمات صوت و تصوير در داخل 
مواجه شد، از سوي برخي از نهاد هاي دولتي كه 
تا حدي موازي كاري انجام مي دادند به صورت 
غیرمستقیم با س��نگ اندازي هايي روبه رو بود. 
»ساترا« اما با كنار زدن مشكالتي كه از سوي 
دولتي ها ايجاد شده بود، توانست قدرت خود 
را بر سايت ها و س��امانه هاي خدمات صوت و 
تصوير از جمله VODها، تحمیل كند. اكنون 
تقريباً همه س��امانه هاي مشهور داخلي مجوز 
فعالیت خود را از »س��اترا« دريافت كرده و بر 

نظارت اين سازمان گردن نهاده اند. 
يكي از آخرين و شايد مهم ترين سامانه هايي 
كه بعد از مدت ها مجبور شد از »ساترا« تمكین 
كن��د، »فیلیم��و« و مجموعه »آپ��ارات« بود 
كه ب��ا وجود مقاومت ش��ديد اولی��ه، باالخره 
درخواست صدور مجوز فعالیت را به »ساترا« 
ارائه داد، البته ساترا هنوز بايد ابهامات درباره 
فعالیت هاي��ش را ش��فاف تر كن��د، از جمله 
نقش آفريني اين س��ازمان در ممیزي فضاي 
مجازي و اينكه آيا صداوسیما كه خود رقیب 
بخش خصوصي است مي تواند ناظري بي طرف 
باشد يا خیر! اما هیچ كدام از اينها نفي كننده 
نقش قان��ون در ايجاد س��اترا و نق��ش آن در 

قانونمندي فضاي مجازي نیست.

 آخرين مقاومت ها 
عليه قانون فضاي مجازي

در ماه هاي گذشته تقريبًا همه فعاالن اصلي و تأثيرگذار در فضاي مجازي، مجوز فعاليت خود را از »ساترا« 
دريافت كرده اند و به نظر مي رسد رئيس جمهور از جريان اخبار حوزه مجازي عقب است

در حال��ي ك��ه ش��وراي عالي 
مجازي جلسات منظمي ندارد، 
نمي ت��وان از آن ش��ورا انتظار 
داشت كه نقش آفريني مؤثري 
در فضاي مجازي داشته باشد

رونمايي از لوگوي فيلم سينمايي »خروج«
لوگ�وي فيل�م س�ينمايي 
»خ�روج« ب�ه كارگردان�ي 
و  حاتمي كي�ا  ابراهي�م 
تهي�ه كنن�دگ�ي حبي�ب 
والي ن�ژاد رونماي�ي ش�د. 
اين لوگو توسط خانه طراحان 
انقالب اسالمي طراحي شده 
است. اولین نمايش تازه ترين 
اثر ابراهیم حاتمي كیا در سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود. فرامرز قريبیان، پانته آ پناهي ها، جهانگیر الماسي، 
مهدي فقیه، محم��د فیلي، آتش تقي پور، س��ام قريبیان به 
همراه كامبیز ديرباز و محمدرضا شريفي نیا در فیلم سینمايي 

»خروج« به ايفاي نقش پرداخته اند. 
....................................................................................................... 

رونمايي از پوستر فيلم سينمايي 
»خوب، بد، جلف2« 

دي�روز از پوس�تر فيل�م 
س�ينمايي »خ�وب، ب�د، 
جل�ف2« س�اخته پيم�ان 
قاسم خاني به عنواني اثري 
كه در بخش سودای سيمرغ 
جشنواره فجر حضور دارد 
رونماي�ي ب�ه عم�ل آم�د. 
  فیلم س��ینمايي »خوب، بد، 
جلف2« دومین ساخته پیمان قاس��م خاني در ژانر كمدي 
است كه امسال در بخش سوداي سیمرغ به رقابت مي پردازد. 
در آستانه برگزاري سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر پوستر 

اين فیلم رونمايي شده است. 
.......................................................................................................

دفاع فراستي و قوچاني از اكران عمومي 
»ديدن اين فيلم جرم است«

مسعود فراستي و محمد قوچاني از عدم نمايش عمومي و 
بالتکليفي فيلم »ديدن اين فيلم جرم است« انتقاد كردند. 
به گزارش »جوان« مس��عود فراس��تي در اين باره گفت: با 
تمام انتقاداتي كه به لحاظ فرمي ب��ه فیلم وارد مي دانم، اما 
از سالمت عوامل فیلم، آرمانگرايي شان و اعتراض شان دفاع 
مي كنم. فیلم زهتابچیان مس��ئله دارد، ولي خیلي فیلم ها 
ماقبل  مس��ئله هستند و مسئله اصلي ش��ان پول درآوردن 
است. فراس��تي ادامه داد: هر چند فیلم را به لحاظ فرمي بد 
مي دانم، اما اين فیلم را در برابر آشغال هايي مثل »مطرب« 
روي س��رم مي گذارم و همانطور كه در برنامه »هفت« سال 
گذشته هم گفتم معتقدم اين فیلم حتماً بايد اكران شود و با 

صداي بلند از اكران عمومي آن دفاع مي كنم. 
محمد قوچاني هم با دفاع از نمايش عمومي اين فیلم گفت: 
كاماًل از اكران فیلم دف��اع مي كنم و معتقدم فیلم بايد اكران 
و نقد بشود. اينكه فیلم را اكران نكنیم و نمايشش را سانسور 
كنیم، راه حل بحران نیست، بلكه ادامه بحران است و به نظرم 
بايد اجازه داده بشود كه فیلم به نمايش عمومي دربیايد. فیلم 
»ديدن اين فیلم جرم اس��ت« به تهیه كنندگي محمدرضا 
شفاه و كارگرداني رضا زهتابچیان بعد از نخستین نمايش در 
جشنواره فجر سال گذشته بازخوردهاي گسترده و متفاوتي را 
برانگیخت و در اين يك سال به رغم پیگیري هاي مكرر عوامل 
فیلم، همچنان پروانه نمايش آن صادر نشده و وضعیت اكران 

عمومي آن بالتكلیف باقي مانده است. 

 سعيد راد، آبيار و جيراني
در ميان هيئت داوران جشنواره فجر

با حک�م ابراهيم داروغ�ه زاده، اعضاي هيئ�ت داوران بخش »س�وداي 
س�يمرغ« سي وهش�تمين جش�نواره فيل�م فج�ر معرف�ي ش�دند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره فیلم فجر، داوران بخش 

»سوداي سیمرغ« سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند. 
نرگس آبی��ار نويس��نده و كارگ��ردان س��ینما، ت��ورج اصالني كارگ��ردان و 
مديرفیلمبرداري س��ینما، عباس بلوندي طراح صحنه و لباس س��ینما، رضا 
پورحسین مديرفرهنگي، فريدون جیراني نويسنده و كارگردان سینما، سعید راد 
بازيگر سینما، محمدمهدي عسگرپور كارگردان و تهیه كننده سینما، طهماسب 
صلح جو منتقد سینما و مازيار میري كارگردان س��ینما، 9 داوري هستند كه 
امسال آثار بخش »سوداي سیمرغ« را مورد ارزيابي قرار مي دهند. اين داوران 
با حكم »ابراهیم داروغه زاده« دبیر سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر، 22فیلم 

بخش سوداي سیمرغ را داوري خواهند كرد.

مصطفي محمدي      ديده بان

 حضرت نوح)ع( هم راضي 
به ساخت اين سريال نيست!

محمدرضا ورزي س��ريال ضعیف »معماي شاه« را با هزينه اي 
سنگین و سرسام آور ساخت، پربیننده ترين قسمت هاي آن هم 
مربوط به خوانندگي ابي و ستار دو خواننده ضدانقالب بود، حاال 
اين كارگردان اعالم كرده كه قصد ساخت سريال نوح)ع( را دارد. 
به نظر مي رسد حضرت نوح)ع( هم راضي نباشد با اين كیفیت 
پايین و هزينه باال سريالش را بسازند. معلوم است دوست عزيز 
فیلمسازي كه سريال معماي شاه را با هزينه اي سرسام آور و در 
كیفیتي پايین تولید مي كند براي ساخت سريالي درباره حضرت 
نوح)ع( رقمي روي دست صداوسیما )بخوانید بیت المال( خواهد 
گذاشت كه در اين شرايط مالي كه سازمان در آن به سر مي برد 
تنها موجب بلعیده شدن بودجه خواهد شد. اي كاش مديران 
سیما از كارگرداناني چون محمدرضا ورزي درخواست مي كردند 
با بودجه هاي كم سريال هاي به اصطالح لوباجت بسازند. امروزه 
تولید سريال فاخر با بودجه پايین رويكردي است كه كشورهايي 
چون تركیه و كره جنوبي در ساخت آثار تاريخي و افسانه اي به 

آن عامل هستند. 

     نكته   فرزين  ماندگار


