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حکمت 475 

»قناعت« مالی اس�ت كه پايان 

نمی پذيرد.

بازيگ�ر نق�ش ب�رادر نق�ي در مجموع�ه تلويزيون�ي 
»پايتخ�ت۶« ضم�ن اش�اره ب�ه اتفاق�ات هيجان انگي�ز 
فصل تازه اي�ن س�ريال از هم�ان قس�مت اول، از حضور 
كوت�اه بهن�ام بان�ي در بخش�ي از اين س�ريال خب�ر داد. 
سلمان خطي در گفت وگو با مهر با اشاره به فصل جديد سريال 
»پايتخت« و ماجراهاي آن بیان كرد: من در اين فصل ازدواج 
مي كنم و از قسمت دوم همسرم هم در سريال ديده مي شود. 
معتقدم فصل ششم سريال »پايتخت« كه نوروز99 روي آنتن 

مي رود با ماجراهاي جذاب و هیجان انگیزي شروع مي شود. 
وي درباره پیشرفت فرآيند تولید هم ادامه داد: در حال حاضر 
در شمال كشور هس��تیم و س��ريال در همان منطقه شیرگاه 

تصويربرداري مي شود. 
خطي درباره متن هاي اين فصل از سريال كه آرش عباسي در 
همكاري با محس��ن تنابنده آن را مي نويسد نیز گفت: حضور 
زنده ياد خشايار الوند در فصل هاي قبل بسیار كمك كننده بود 
و از نويسندگان مطرحي بود كه نقش پررنگي در ديالوگ هاي 
اين سريال داشت اما آرش عباسي و نويسندگان ديگر سريال 
هم تالش مي كنند كه متن ها با همان قدرت و قوت پیش رود و 

مردم از اين فصل از سريال هم لذت ببرند. 
خطي كه نقش برادر نقي معمولي را در اين سريال بازي مي كند 
درباره نبود علیرضا خمسه در نقش باباپنجعلي هم يادآور شد: 
باباپنجعلي در فصل ت��ازه پايتخت فوت كرده اس��ت اما هنوز 
ماجراهايي دارد كه در اين سريال ديده مي شود، به طور مثال 
اعضاي بدن او اهدا مي شود و اتفاقات مختلفي را پیش مي آورد. 

شروع سريال در فصل ششم بس��یار هیجان انگیز است و حتي 
در قسمت دوم جشني برپا مي شود كه خواننده اش بهنام باني 
است و فكر مي كنم براي مردم تماشاي اين سريال در نوروز 99 

بسیار لذتبخش خواهد بود. 
اين بازيگر درباره داليل جذابیت اين سريال براي مردم اظهار 
كرد: دلیل اين جذابیت ارتباطي است كه سريال با مردم گرفته 
است و باعث شده شخصیت ها براي مخاطب قابل لمس باشند. 
وي درباره ظرفیت هايي كه سريال »پايتخت« براي به تصوير 
كشیدن مس��ائل و نقاط ضعف و قوت خطه شمال كشور دارد، 
اظهار كرد: در فصل هاي قبلي برخي از اين مسائل به زبان طنز 
در قصه به تصوير كشیده شد، مثاًل ماجراي ويالسازي و باغ ها و 
شالیزارهايي كه به ويال تبديل شدند يا بزرگراه تهران – شمال 
كه قرار است باز شود. ساخت و س��از بي رويه و لزوم حراست از 
جنگل هاي شمال و حتي تیر خوردن بهبود از جمله محورهايي 

بود كه به درستي در فصل هاي قبل به آنها پرداخته شد.

سري جديد سريال پايتخت نوروز 99 روي آنتن مي رود 

خوانندگي بهنام باني در »پايتخت۶«

 سيدمصطفي سعيدي 
سيد نقالي ايران درگذشت

س�يدمصطفي س�عيدي از 
استادان و هنرمندان عرصه 
نقال�ي، ش�اهنامه خواني و 
ك�ه ط�ي  مناقب خوان�ي 
دهه ه�اي گذش�ته حضور 
فعالي در اين حوزه ها داشت 
دارفان�ي را وداع گف�ت.  

در پ��ي وداع س��یدمصطفي 
سعیدي از استادان نقالي كشور هوشنگ جاويد پژوهشگر و مولف 
موسیقي اقوام ايران در يادداشتي پیرامون فوت اين هنرمند نوشت: 
»سیدمصطفي سعیدي، پیر سخنوران و نقاالن و مناقب خوانان 
بر اساس خبري كه سیدقاسم هاشمي به من داد، دنیا را به سوي 
جهاني ديگر ترك كرد و خدايش بیامرزد. وی در سال 138۰ به 
عنوان استاد برتر داستان گزاري ايران در جشنواره موسیقي آيیني 
مورد تجلیل ملي واقع شد و در برنامه هاي تلويزيوني و جشنواره اي 
بسیاري شركت داشت. او كتاب ارزشمندي به نام طومار نقالي را 
در دو جلد به چاپ رس��اند كه اينك ناياب اس��ت و حاصل تمام 

داشته هاي ذهني اش از نقل هاي متفاوت است.«
...........................................................................................................

 انتقاد ترامپ از اعطاي جايزه اسکار
به فيلم كره اي »انگل«

دونال�د ترام�پ از آكادم�ي عل�وم و هنرهاي س�ينمايي 
اس�کار ب�ه س�بب اعط�اي جاي�زه بهتري�ن فيل�م اي�ن 
رويداد س�ينمايي به فيل�م ك�ره اي »اَنگل« انتق�اد كرد. 
به گزارش ايسنا به نقل از گاردين، رئیس جمهور امريكا در يك 
سخنراني در ايالت كلرادو نسبت به جوايز سینمايي اسكار 2۰2۰ 
انتقادهايي مطرح كرد و گفت: جوايز اسكار چقدر بد بود؟ و برنده 
فیلمي از كره جنوبي بود، ما به اندازه كافي مشكالتي با كره جنوبي 
به ويژه در تجارت داريم و )آكادمي( جايزه بهترين فیلم را به آنها 
مي دهند. آيا اين خوب بود؟ نمي دانم. آيا مي توانیم فیلم هايي 
چون »بر باد رفته« را دوباره داش��ته باش��یم؟ فیلم »اَنگل« به 
كارگرداني »بونگ جون هو« امسال و در نودو دومین دوره جوايز 
سینمايي اسكار تاريخ ساز شد و توانس��ت به عنوان اولین فیلم 
غیرانگلیسي جايزه اسكار بهترين فیلم را كسب كند. اين فیلم 
جوايز بهترين فیلم خارجي، بهترين كارگرداني و فیلمنامه اصلي 

را نیز براي سینماي كره جنوبي به ارمغان آورد. 
...........................................................................................................

 سروش از »فرشته هاي خاكی« 
رونمايي مي كند

»فرشته هاي خاكی« حکايت 
مدافعان حرمی اس�ت كه با 
ديوى به نام داعش در شهر 
مقدس سامرا دست و پنجه 
ن�رم مي كنن�د. اي�ن اثر به 
زودي از س�وي انتش�ارات 
س�روش رونمايي مي شود. 
به گزارش فارس، »فرشته هاي 
خاكى« حكايت مدافعان حرمى است كه با ديوی به نام داعش 
در شهر مقدس سامرا دس��ت و پنجه نرم مي كنند. زمانى كه 
داعش به نزديك حرم عس��كريین در سامرا مي رسد و به قصد 
يكسان كردن حرم با خاك به طرف حرم مي آيد، فرشته هايي 
لبیك گويان به حكم جهاد آيت اهلل سیستانى به دفاع از حرم به 
پا مي خیزند. »فرشته های خاكى« سعى مي كند مقاومت و صبر 
را به خواننده القا كند؛ مقاومت و صبر رزمندگان حشدالشعبى 
برای دفاع از حرم مقدس سامرا، از اين رو مولف اين اثر »اسماء 
هاشمي« در يك مجموعه داستان در هفت قصه به اين مدافعان 
حرم پرداخته اس��ت. اين كتاب ط��ي روزهاي آتي از س��وي 

انتشارات سروش رونمايي مي شود. 
...........................................................................................................
اعطاي درجه هنري به 4 هنرمند سيستاني 

در جشنواره موسيقي فجر
در آخري�ن ش�ب س�ي و پنجمين جش�نواره موس�يقي 
برنام�ه ش�ب  در  فج�ر چه�ار هنرمن�د سيس�تاني 
سيس�تان و بلوچس�تان درج�ه هن�ري درياف�ت كردند. 
به گزارش فارس، ش��ب موس��یقي سیس��تان و بلوچستان با 
اجراي سه گروه موسیقي استان و اعطاي درجه يك هنري به 
هنرمندان اين استان در آخرين شب جشنواره موسیقي فجر در 
تاالر سوره برگزار شد. در شب موسیقي سیستان و بلوچستان 
حبیب اهلل قادر آتشگر )نوازنده دونلي و سرنا(، بركت شكل زهي 
)نوازنده قیچك(، خداداد شكل زهي)نوازنده قیچك( و محمدنور 
محب زهي)نوازنده و سازنده قیچك( گواهي درجه يك هنري 
خود را از شوراي ارزش��یابي هنرمندان دريافت كردند. گواهي 
درجه يك هنري باالترين درجه هنري است كه توسط شوراي 
ارزش��یابي هنرمندان، نويس��ندگان و شاعران كش��ور وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي به هنرمندان اهدا مي شود. 

ناتواني تلويزيون از تربيت چهره هاي جديد براي اجرا ادامه دارد

بازيگران سينما همچنان در صف مجري شدن

   محمدصادق عابديني
در هم�ه دني�ا مهم تري�ن مبن�اي پيش�رفت، مديري�ت و 
تربيت نيروي انس�اني اس�ت اما رس�انه ملي سال هاست در 
اين باره و به وي�ژه تربيت مجري ناتوان نش�ان داده اس�ت و 
براي پوش�ش اين ضعف همواره سراغ س�لبريتي ها مي رود.

با اضافه ش��دن مجید ياسر به فهرس��ت بازيگران مجري شده در 
تلويزيون، جمع چهره هاي سینمايي كه به تلويزيون كوچ كرده اند، 
جمع تر شد. به رغم اينكه بارها مجريان تلويزيون در قبال حضور 
بازيگران س��ینما در حوزه اجراي برنامه ه��اي تلويزيوني مواضع 
انتقادي گرفته اند و بازيگران را فاقد الزامات الزم براي مجري گري 
مي دانند، مديران صداوسیما حاضر نیس��تند از جاذبه نام و چهره 
بازيگران سینما براي ديده شدن برنامه هاي تلويزيوني دل بكنند. 
مجید ياس��ر، اجراي يك مس��ابقه تلويزيوني در شبكه نسیم را بر 
عهده خواهد گرفت. طراحي اين مسابقه تلويزيوني كه قرار است در 
نوروز 99 پخش شود تا حد بسیاري شبیه مسابقه سیمرغ است كه 

از جمله مسابقه هاي میداني تلويزيون به شمار مي رفت كه مجري 
پا به پاي ش��ركت كننده ها و همراه آنها بود. ياس��ر پیش از اجراي 
برنامه در تلويزيون، تنها يك س��ابقه اجرا در ش��بكه اي اينترنتي 
داش��ت كه به خاطر حواشي زياد آن، س��ابقه چندان قابل اعتنا و 

موفقي به شمار نمي رود. 
از سوي ديگر سام درخشاني نیز قرار است مجري مسابقه تلويزيوني 
»ايران« شود كه از شبكه اول سیما پخش خواهد شد. مسابقه ايران 
شباهت هاي زيادي به »برنده باش« شبكه3 سیما خواهد داشت 
كه اجرايش بر عهده محمدرض��ا گلزار ديگر بازيگر س��ینما بود. 
درخشاني مانند گلزار تا پیش از اجراي مسابقات تلويزيوني سابقه 
مجري گري نداشته است. اين شب ها نیز مسابقه »دست فرمون« با 
اجراي كامبیز ديرباز از تلويزيون پخش مي شود؛ مسابقه اي كه در 
آن مهارت هاي رانندگي سوژه رقابت است. برنامه »اعجوبه ها« كه 
به استعدادهاي كودكان و نوجوانان مي پردازد، از ديگر برنامه هايي 
اس��ت كه اجراي آن بر عهده يك بازيگر سپرده شده است. مهران 
غفوريان بدون داشتن سابقه اجراي برنامه تلويزيوني، مجري اين 

برنامه شده است. 
انتقادها از حضور بازيگران و افراد غیرمتخصص در حوزه اجرا باعث 
شد تا چندي پیش رضا پور حسین مشاور معاون سیما در مصاحبه اي 
به طور تلويحي از ناديده گرفته شدن توانايي اجراي مجريان اصلي 
صداوسیما انتقاد كند. پورحسین گفته بود: »بعضي از برنامه ها كه 
شكل بازي و استندآپ كمدي دارد، مجري بايد در كنار پالتو و اجرا 
بازي هم بكند. مجريان ما هم اگر در چنین موقعیتي قرار بگیرند، 

مي توانند اينگونه نقش خود را ايفا كنند؟«

سطحي، بالتکليف و بي قواره
    افشين عليار

علي عطشاني سعي كرده فیلمي مثاًل عاشقانه با محوريت 
يك مثلث عش��قي بس��ازد اما نتیجه كار آنقدر سطحي و 
الكن ش��كل گرفته كه نمي توانیم آن را به عنوان يك فیلم 
سینمايي بپذيريم. »يادم تو را فراموش« روي پرده سینما لق 
مي زند و اين ضعف از فیلمنامه مي آيد. تصور مي شود مواد 
و مصالح فیلمنامه براي گره افكني به هیچ وجه كافي نیست 
و فیلمساز با يك فیلمنامه كم جان و الغر فیلمش را ساخته 
است اما عدم شخصیت پردازي باعث شده ما آدم هاي فیلم 

را باور نداشته باشیم. 
دامون شمس مربي فوتبال اس��ت اما او را در پس زمینه 
كاري اش نمي بینیم، پس اگر او در هر شاخه اي محبوبیت 
داش��ت براي فیلم فرقي نمي كرد. اساس��اً كاركرد مربي 
بودن و ايجاد كشمكشي كه براي او به وجود مي آيد ربط 
منطقي ب��ا محوريت درام ندارد، اگر ه��م دامون يك آدم 
عادي بود باز همین رويه با اندك��ي تغییر پیش مي آمد، 
پس شغل او نمي تواند دلیل مهمي براي ايجاد يك اتفاِق 

دراماتیك باشد. 
تیارا در زندان در حال تعريف كردن داستان است اما راوي 
بودِن او كاماًل غیرمنطقي اس��ت، او چگونه تماِم داستان را 
روايت مي كند با وجود اينكه در بیش��تر س��كانس ها غايب 

بوده؟ ساده انگاري در روند قصه كاماًل مشهود است. 
ترانه در شب تولد ش��وهرش به او بلیت 1۰روزه اسپانیا 
مي ده��د، اينكه چرا تران��ه خودش همراه ب��ا دامون به 
اس��پانیا نمي رود ج��اي س��ؤال دارد و در ادامه همان 
سكانس ترانه به دامون البته به شوخي مي گويد )1۰روز 
براي خودت باش هر غلطي ك��ه مي خواهي بكن( خب 
كاركرد اين ديالوگ كاماًل با جهان فیلم منطبق اس��ت. 
دامون 1۰روز را با دوس��ت قديمي اش سپري مي كند و 
اين همان چیزي است كه ترانه مجوزش را براي دامون 
صادر كرده است. اساساً فیلم به مخاطب كدهاي اشتباه 
مي دهد، دلیل رفتن دامون به خانه تیارا مشخص نیست 
و اينكه چه مي ش��ود كه دامون قبول مي كند از سفر به 
اسپانیا منصرف شود و 1۰روز را با تیارا بگذراند در فیلم 
ديده نمي شود. فیلمساز دوست نداشته است مهم ترين 
قسمت فیلم را به مخاطبش نش��ان بدهد. فیلم هايي با 
اين موضوع كم ساخته نشده است، مهم ترين آن »خشم 
و هیاهو«س��ت اما در اينگونه از فیلم ها بايد علت وجود 
داشته باش��د؛ اينكه چه اتفاقي دلیل مي شود تا دامون 
به همس��رش خیانت كند اما رابطه اي كه میان ترانه و 

دامون مي بینیم به شدت موجه و قابل تأيید است و هیچ 
اختالفي میان آنها وجود ندارد. 

فیلمساز براي اينكه دامون را به س��مت تیارا بكشاند بايد 
از داليل منطقي اس��تفاده مي كرد اما ما با كاراكتري مثل 
دامون طرف هس��تیم كه كاماًل منفعل اس��ت و نمي تواند 
زندگي خودش را حفظ كند؛ او میان تیارا و ترانه بالتكلیف 
اس��ت اما اين س��ردرگمي نمي تواند ش��خصیت دامون را 
منطقي جلوه بده��د. در اين میان تكلیف فیلمس��از هم با 
خودش مشخص نیس��ت. نوع رابطه ها حتي ترانه با دامون 
آنقدر تصنعي اس��ت كه نمي توانیم باور كنی��م، البته نوع 

بازي ها هم تاثیر دارند. 
ري اكشن هاي هر دو آنقدر ساده انگارانه است كه مخاطب 
خنده اش مي گیرد يا حرف زدن ترانه با تیارا از طريق تلفن كه 
مي تواند مهم ترين بخش فیلم باشد تلف مي شود. همانطور 
كه گفته شد فیلمس��از نمي تواند بخش هاي مهم را نشان 
بدهد، مثل پايان بندي كه چگونه ترانه توس��ط تیارا كشته 
مي شود. فیلمساز از نش��ان دادن اين اتفاق طفره مي رود، 
سكانس خروج تیارا از سلولش تا چوبه دار با آن ريتم كند چه 

نكته مهمي مي تواند براي مخاطب داشته باشد؟
»يادم تو را فراموش« در س��اختار هم مشكل اساسي دارد؛ 
میزانسن هاي آشفته اكستريم كلوزآپ هاي بي منطق همراه 
با ريتم كند و خسته كننده و تدوين شلخته از نكات منفي 
فیلم است، مخصوصاً س��كانس آخر كه دوربین بي هدف تا 
پايه چوبه دار مي رود و در میان آن تصوير دامون نشان داده 
مي شود كه منطق روايي ندارد. بدترين بازي بازيگران را در 

اين فیلم شاهد هستیم.

     محمد صادقي
دبير سي وهش�تمين جش�نواره فيلم فجر 
در دف�اع از فيلم هاي اجتماع�ي تلخ حاضر 
در اي�ن دوره و نيز ادوار مختلف جش�نواره 
فيلم فجر تماشاي اين گونه فيلم ها را باعث 
تسلي خاطر و تخليه خش�م مردم! دانست. 
اين ادعاي عجيب كه بدون ارائه مبناي علمي 
يا س�ند قابل اتکاي�ي ارائه ش�ده، در حالي 
بيان مي شود كه سينماي صنعتي در جهان، 
صرفًا با داش�تن روح اميدبخش اس�ت كه با 
استقبال روبه رو مي شود و در كشوري مانند 
ايران مس�ئله فيلم هاي تلخ موضوعي است 
كه ريشه آن را در حمايت س�فارتخانه هاي 
اروپايي از برخي فيلمسازها مي توان يافت. 
چند روز پس از پايان سي وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر، ابراهیم داروغه زاده دبیر اين جشنواره 
در مصاحبه با خبرگزاري دولتي ايرنا، به مسائلي 
از جمله تحريم اين دوره از جش��نواره، حواشي 
حمايت مالي ش��هرداري ته��ران از فیلم فجر، 
مسائل غیراخالقي در فیلم ها و همچنین مسائل 

مربوط به داوري و اهداي جوايز پرداخت. 
   تلخي اى كه از افکار مس�موم مديران 

مي آيد
از نكات جالب توجه در اين مصاحبه دفاع دبیر 
جش��نواره فیلم فجر از حجم ب��االي فیلم هاي 
اجتماعي تلخ است. قرعه كش��ي اكران فیلم ها 
در پرديس س��ینمايي ملت باعث شد تا روز اول 
جش��نواره به نمايش س��ه فیلم اجتماعي تلخ 
و س��یاه بگذرد. در روزهاي بعد نی��ز با نمايش 
ديگر آثار مشخص شد امسال تِم سینماي تلخ 
اجتماعي مورد اقبال فیلمسازها قرار گرفته است. 
داروغه زاده درباره اين فیلم ها مي گويد: »همواره 
س��ینما بايد انعكاس دهنده جامعه اش باشد و 
فیلمسازي كه در ايران مشغول فیلمسازي است 
دغدغه هاي جامعه خودش را دارد، البته به نظرم 
بسیاري از فیلم هاي اجتماعي كه در جشنواره 
فجر به نمايش درآمدند پايان تلخي نداشتند و 
از امید خبر مي دادند. از جهتي ديگر، اين ژانر از 
فیلم ها به همگرايي بین مردم كمك مي كند، زيرا 

در اين نوع از فیلم حرف دل مردم زده مي شود و 
سبب تسلي خاطر و تخلیه خشم مردم مي شود. 
در اين شرايط مردم قائل به گفت و گو مي شوند و 

اعتراضات كمتر به اغتشاشات منجر مي شود.«
دبیر جشنواره فیلم فجر گويا فراموش كرده است 
سینماي تلخ و ژانر فالكت به خاطر سیاست هاي 
غلط و نظرات ش��خصي اس��ت كه فكر مي كند 
نمايش صرف تلخي ها بدون نگاه به روزنه هاي 
امی��د مي تواند مفید باش��د! چط��ور دبیر اين 
جش��نواره كه متولي برگزاري آن وزارت ارشاد 
است فكر مي كند فیلم هاي تلخ باعث جلوگیري 

از بروز اغتشاشات مي شود؟! 
با اي��ن اوصاف از زم��ان رونق گرفتن س��اخت 
فیلم هاي جشنواره پس��ند در دهه7۰ كه اكثر 
فیلم ها حاوي تلخي هاي بي پايان از جامعه ايراني 
بود، نبايد هیچ اغتشاش��ي در ايران رخ مي داد! 
نسخه هاي شفابخش دبیر جشنواره فیلم فجر 
كه مدعي اس��ت اگر مردم فیلم تلخ اجتماعي 
نگاه كنند خشم ش��ان فرو ريخته مي شود چرا 
در كشورهاي داراي صنعت سینما با استقبال 
روبه رو نمي ش��ود؟ چرا پس در سینماي امريكا 
كه همیش��ه قهرم��ان دارد و فیلم ب��ا موفقیت 
قهرمان و رضايت مخاطب به پايان مي رس��د، 
تهیه كننده هاي حرفه اي تلخي هاي س��ینماي 

ايران را كپي نمي كنند. 
   ترويج منکر با ضرورت درام 

متفاوت است
داروغه زاده در نشست خبري پیش از برگزاري 
جشنواره، به اصحاب رسانه گفت: »خوشبختانه 

تمام فیلم هاي امس��ال مجوز نمايش گرفتند و 
هیچ فیلمي قبل از بازبیني هیئت انتخاب كنار 
گذاشته نشده اس��ت.« اين به آن معناست كه 
ش��وراي پروانه نمايش همه فیلم هاي متقاضي 
را بازبیني ك��رده و به آنها پروان��ه نمايش داده 
اس��ت، با اين حال بعد از برگزاري جش��نواره، 
داروغه زاده در مواجهه با اين س��ؤال كه »يكي 
ديگر از ايرادهايي كه امس��ال به فیلم  جشنواره 
فجر گرفته شد، وجود سكانس هايي از مصرف 
مشروب در فیلم ها بود، نظرتان در اين خصوص 
چیست؟«، مي گويد: »حتماً اين موضوع بايد در 

شوراي پروانه نمايش مورد بررسي قرار بگیرد.
در برخي از فیلم ها به عنوان مثال فیلم »شناي 
پروانه« ضرورت به تصوير كشیدن فضا و رفتار 
غیراجتماع��ي ش��خصیت فیلم وج��ود دارد. 
فیلمساز مجبور است به تصوير بكشد، البته اگر 
ضرورت درام نباش��د و تلقي ترويج باشد با نظر 
شوراي پروانه نمايش اصالح مي شود. موضوع 
ديگر امس��ال، نمايش متعدد مصرف سیگار در 
سكانس  هاي فیلم بود، در حالي كه در مقررات 
پروانه ساخت فیلم ها تبلیغ دخانیات مشمول 
ممیزي مي ش��ود. در دوره اي كه در س��ینماي 
امريكا مصرف زياد سیگار به نمايش درمي آمد 
كمپاني هاي��ي تولید س��یگار اسپانس��ر فیلم و 
بازيگران بودند، واقعاً در ايران نمي دانیم چرا اين 

اتفاق افتاده است.« 
دبیر جش��نواره فیلم فجر به طور همزمان معاون 
ارزش��یابي و نظارت س��ازمان س��ینمايي است. 
چطور مي شود كه هم ش��وراي پروانه نمايش كه 
زير نظر معاونت نظ��ارت كار مي كند، در بازبیني 
اولیه اين فیلم ها و صدور مجوز اكران آنها به وفور 
سكانس هاي مصرف مشروبات الكلي حساسیت 
نداشته اس��ت و تازه بعد از آنكه رس��انه ها به آن 
اعتراض كردند، متوجه موضوع شده اند؟! آيین نامه 
رده بندي اخالقي كه متأس��فانه اجرا نمي شود، 
بر م��واردي مانند مصرف دخانیات و مش��روبات 
الكلي در فیلم ها حساسیت داشت و وجود چنین 
سكانس هايي در فیلم ها باعث ايجاد ممیزي سني 
مي شد. امس��ال در جش��نواره فجر بدون اينكه 
رس��ماً آيین نامه جايگزيني معرفي ش��ود، تنها 
دو فیلم رده بندي س��ني ش��دند و در حالي كه از 
44فیلم نمايش داده شده در فجر 28فیلم داراي 
صحنه هاي استعمال سیگار بوده، هیچ رده بندي 

سني بر اين فیلم ها اعمال نخواهد شد. 
داروغ��ه زاده در پاي��ان مصاحب��ه اش، تأكید 
كرده كه براي دوره بعدي جشنواره فیلم فجر 
مذاكره اي با وي براي پذيرفتن دبیري جشنواره 
نش��ده و خودش هم ترجیح مي دهد كه بعد از 
س��ه دوره دبیري جش��نواره ديگر دبیر نباشد! 
اينكه باز ه��م دبیري جش��نواره فجر بي ثبات 
مي شود نكته اي منفي است، ولي با توجه به نیاز 
فجر به مديريت قوي تر، مي توان امیدوار بود كه 
سازمان سینمايي براي دوره سي و نهم، چهره اي 

كارآمد را معرفي كند.

استدالل عجيب دبير جشنواره فيلم فجر

 تماشاي فيلم هاي تلخ 
موجب تسلي خاطر مردم مي شود!

 معلوم است كه محتواي ضعيف اغلب آثار سينماي ايران 
ريشه در نگاه سطحي و كوته بينانه مديران مياني سينماي ايران دارد

نسخه ش��فابخش داروغه زاده 
كه مدعي اس��ت اگر مردم فيلم 
تلخ اجتماعي نبينند خشم شان 
كاس��ته نمی ش��ود چ��را در 
كشورهاي داراي صنعت سينما 
با اس��تقبال روبه رو نمي شود؟

مصطفی محمدی     دیده بان

معرفي نامزدهاي بخش رمان بزرگسال 
جشنواره شهيد غني پور

نامزدهاي بخش رمان بزرگسال نوزدهمين 
    خبر 

جش�نواره ش�هيد غني پور معرفي شدند. 
به گزارش »جوان« محمد ناصري، دبیر نوزدهمین جشنواره ادبي شهید حبیب 

غني پور نامزدهاي بخش رمان بزرگسال اين جشنواره را معرفي كرد. 
بنابر اعالم دبیر جش��نواره، از تعداد 2هزارو932 عنوان اثر بررسي شده كه در 
چرخه داوري قرار گرفتند 22عنوان به مرحله دوم راه يافتند. داوران اين بخش 
پس از بحث و گفت وگو در جلسات حضوري، چهار اثر زير را به عنوان نامزدهاي 

بخش رمان بزرگسال معرفي كردند. اين آثار به شرح زير معرفي شده اند:
1. احضاريه نوشته علي موذني از نشر اسم

2. گزارش اندوه نوشته محمود جوانبخت از انتشارات كتاب نیستان
3. پس از 2۰سال نوشته سلمان كديور از انتشارات شهرستان ادب

4. مثل شیشه مثل سفال اثر نرگس فرجاد امین از انتشارات كتاب نیستان.
داوران بخش رمان بزرگسال جش��نواره نوزدهم ابراهیم زاهدي مطلق، احمد 

دهقان، گلعلي بابايي، مصطفي خرامان و محمدعلي قرباني بوده اند.


