
حكمت

  | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5875 |  دو ش��نبه 5  اس��فند 1398 | 29 جمادی الثان��ی 1441 |  اذان ظهر: 12:18 | 
غروب آفتاب: 17:54 | اذان مغرب:12: 18 | نیمه شب شرعی:23:36 |      اذان صبح فردا: 05:17 | طلوع آفتاب فردا: 06:40 |

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

حکمت 477

سخت ترين گناه، گناهی است 

كه گناهکار حقيرش شمارد.

فيلم ه�اي  اك�ران  قرعه كش�ي  ب�راي  برنامه ري�زي 
س�ينمايي س�ال آينده كش�ور مي تواند منجر ب�ه بهبود 
ش�رايط اكران و قرعه كش�ي در سينماهاي كش�ور شود. 
حبیب اسماعیلي تهیه كننده سینما با بیان اين مطلب علت اصلي 
ريزش مخاطب در سینماي كشور را عدم برنامه ريزي درست براي 
اكران فیلم هاي سینمايي توصیف كرد و به باشگاه خبرنگاران پويا 
گفت: در سالي كه گذشت سینماي ما به علت برنامه ريزي اشتباهي 
كه در حوزه اكران داشتیم، دچار ريزش مخطب جدي شد. چینش 
اكران فیلم ها به گونه اي بود كه منجر به اين شد كه فیلم هايي كه 
از فروش خوبي برخوردار نبودند، زماني اكران ش��ود كه فیلم هاي 
پرفروش ديگر هم در حال اكران بودند و در نتیجه در آن بازه زماني 

سینما از فروش بسیار پايیني برخوردار شد. 
وي در ادامه گفت: ساخت وساز پرديس هاي سینمايي كه امسال 
در شهرهاي مختلف كشور رخ داد نیز مي تواند فروش فیلم ها را باال 
ببرد اما در آن حالت نیز ما به مديريت اكران قوي نیاز داريم وگرنه 
تنها ساخت سینماها نمي تواند كمك بسیار شاياني به رونق سینماها 

كند بلكه مديريت اكران الزم است. 
در امس��ال واقعاً بس��یاري از تهیه كنن��دگان، مدي��ران پخش و 
س��ینماداران از بي برنامگي نالیدند، بنابراين من نیز با قرعه  كشي 
موافقم زيرا باعث مي شود در يك برنامه ريزي كامل و درست رونق 
اكران سینماها را در نظر داشته باشیم، براي همین از آقايان انتظامي 
و ديگر مسئوالن و س��ینماگراني كه در اين رخداد مهم فرهنگي و 

اجتماعي دست دارند، تشكر مي كنم. 
اين تهیه كننده سینما درباره اكران فیلم هاي خوب در كنار يكديگر 

گفت: زماني كه فیلم هاي خوب با يكديگر اكران شود، همديگر را در 
اكران خنثي مي كنند. بگذاريم مسئله فروش بسیار باالي »مطرب« 
را از اين منظر نیز بررسي كنیم كه اگر اين فیلم به عنوان مثال در عید 
نوروز1399 اكران مي شد، باز هم از اين فروش بسیار باال برخوردار 
بود؟ قطعاً خیر و بیشتر از 25میلیارد فروش نداشت، زيرا در نوروز 
فیلم هاي بسیار پرفروش ديگر نیز در حال اكران است و طبیعتاً اين 
فیلم نیز سالن هاي كمتري را شامل مي ش��د و در كنار آن نیز بايد 
تأثیر فروش فیلم هاي ديگر را نیز در نظر گرفت. »مطرب« زماني 
اكران شد كه در كنار آن فیلم هاي پرفروش ديگر اكران نداشتند و در 
نتیجه اين فیلم توانست در اكران از اين فروش باال برخوردار شود. 

وي ادام��ه داد: واقعیتي كه در اك��ران امس��ال رخ داد اين بود كه 
اواخر خرداد و بعد از اكران چند فیلم خوب يكباره س��ینماهاي ما 
در مدت زمان مديدي بدون فیلم خ��وب و بفروش بود و در نتیجه 
سینماهاي ما دچار كسري مخاطب ش��د. بخش بزرگي از كمبود 

مخاطب امسال سینماهاي ما مربوط به آن فصل  بود.

حبيب اسماعيلي تهيه كننده سينما:

 علت ريزش مخاطب امسال  چينش اشتباه فيلم ها بود
تاالرهاي مطالعه كتابخانه ملي تعطيل شد

احتمال تعويق زمان برگزاري نمايشگاه كتاب تهران

مدي�ر رواب�ط عموم�ي معاون�ت ام�ور فرهنگ�ي وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�امي از بررس�ي موض�وع تعوي�ق 
زم�ان برگ�زاري سي وس�ومين نمايش�گاه بين الملل�ي 
كت�اب تهران به دليل ش�رايط بهداش�تي كنون�ي خبر داد. 
به گزارش مهر، سیدمحمد طباطبايي گفت: در راستاي صیانت 
از سالمت عمومي جامعه و به منظور پیشگیري از شیوع ويروس 
كرونا، تعويق زمان برگزاري سي وسومین دوره نمايشگاه كتاب 

تهران در دست بررسي است. 
وي توضیح داد: نمايش��گاه كتاب تهران ابعاد گوناگوني دارد كه 
تصمیم گیري درباره تعويق زمان برگزاري آن نیازمند بررس��ي 
دقیق اس��ت كه نمي توان بدون توجه به هم��ه جوانب تصمیم 

گرفت. 
مدير روابط عمومي سي وس��ومین نمايش��گاه بین المللي كتاب 
تهران گفت: جمعیت مخاطب نمايش��گاه كتاب تهران به عنوان 
بزرگ ترين رويداد فرهنگي كشور، تعداد چشمگیر افراد درگیر 

در برگزاري اين رويداد و نوع تعامل در نمايشگاه از جمله مواردي 
اس��ت كه توجه به آنها در پیشگیري از ش��یوع بیماري ضرورت 

دارد. 
طباطبايي افزود: از س��وي ديگر ش��یوع ويروس كرونا، ش��كل 
بین المللي پیدا كرده است و نمايشگاه كتاب تهران به عنوان يك 

رويداد بین المللي بايد به اين نكته هم توجه داشته باشد. 
وي اعالم كرد: در حال حاضر بررس��ي موضوع در دس��ت انجام 
است و شوراي سیاستگذاري نمايش��گاه كتاب تهران به عنوان 
باالترين مرجع تصمیم گیري در ساختار نمايشگاه، در روزهاي 
آينده تشكیل جلس��ه خواهد داد و درباره تعويق زمان برگزاري 
سي وسومین دوره نمايشگاه كتاب تهران تصمیم گیري خواهد 
كرد. انتظار م��ي رود تا هفته آينده تصمیم نهاي��ي اتخاذ و اعالم 

شود. 
    تاالرهاي مطالعه كتابخانه ملي تعطيل شد

از س��ويي ديگر كتابخانه ملي ايران تاالرهاي مطالعات خود را تا 
پايان هفته تعطیل كرد. 

روابط عمومي و اطالع رساني سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي، با 
صدور اطالعیه اي اعالم كرد: نظر به توصیه هاي اكید بهداشتي 
در شرايط كنوني و ضرورت پیش��گیري مناسب از خطر ابتال به 
بیماري كرونا و به منظور صیانت از سالمت آحاد پژوهشگران و 
دانشجويان عزيز تمامي تاالرهاي مطالعه سازمان اسناد و كتابخانه 

ملي تا پايان هفته جاري )98/12/9( تعطیل مي شود. 
بديهي است تداوم اين وضعیت منوط به بررسي مجدد شرايط و 

اخذ نظر مراجع ذي صالح خواهد بود.

حسرت بزرگ نامزد سيمرغ بهترين بازيگر زن جشنواره نوزدهم

بهرامي: بازيگران كودک خيلی زود فراموش می شوند
از زمان س�اخت فيلم »ب�اران« ب�ه كارگردان�ي مجيد 
مجيدي حدود 20سال مي گذرد. اين فيلم در نوزدهمين 
جش�نواره فيلم فجر شش س�يمرغ بلورين را تصاحب 
كرد. فيل�م »ب�اران« عاوه ب�ر آنکه به عن�وان بهترين 
فيلم شناخته ش�د، در رش�ته هاي بهترين كارگرداني، 
بازيگر مرد، موس�يقي متن، صداگ�ذاري و صدابرداري 
ه�م س�يمرغ را از آن خود ك�رد. فيل�م »ب�اران« يك 
بازيگ�ر كودک بس�يار موفق را ه�م به س�ينماي ايران 
معرفي كرد. زه�را بهرامي آن زمان 13س�اله بود كه در 
نقش يك كودک افغانس�تاني بس�يار خوش درخشيد. 
»باران« هم�ان دختربچه ريزنقش�ي بود كه با ش�کل و 
شمايلي پسرانه در يك كارگاه س�اختماني كار مي كرد. 
19س��ال پس از تولید فیلم »باران« بازيگر نقش اصلي اين 
فیلم حاال خانمي 35ساله است كه بازيگري را كنار گذاشته 
و در شبكه راديويي »دري« در مش��هد براي افغانستاني ها 
گويندگي و تهیه كنندگي مي كند. دختر دلشكس��ته فیلم 
»باران« حاال خودش م��ادر دو دختربچه با نام هاي »هلنا« 

و »هانا« است. 
بهرامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: پس 
از اينكه فیلمبرداري »باران« تمام شد، من به مشهد برگشتم. 
االن در راديوي برون مرزي خراسان رضوي در شبكه »راديو 
دري« كار مي كنم. همكاري ام با اين ش��بكه از سال1381 
شروع شد. »راديو دري« شبكه اي است كه براي شهروندان 
افغانستان برنامه پخش مي كند. در راديو دري من گوينده و 

تهیه كننده هستم. 
زمان جنگ شوروي و افغانستان حضرت امام خمیني)ره( 
گفته بودند اس��الم مرز ندارد و افغانس��تاني ها مي توانند به 
كش��ور ايران بیايند. آن زمان عده زيادي به ايران آمدند كه 

خانواده من هم جزو آنها بودند. 
بهرامي درباره زندگي در ايران توضیح مي دهد: پدر و مادرم 
شناس��نامه ايراني ندارند ولي من بع��د از ازدواج با يك مرد 
ايراني صاحب شناسنامه ايراني ش��دم. پدر من تا حاال چند 
بار كل لوازم خانه  را فروخته و گفته بايد به كش��ور خودمان 
برگرديم. همیش��ه مي گفت م��ا مهاجري��م و نبايد چیزي 
بخريم اما تصمیم پ��درم هیچ وقت عملي نش��د و ما اينجا 

ريشه دوانديم. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه پس از فیلمبرداري »باران« 
چطور شد كه در تهران نمانديد و بازيگري را ادامه نداديد؟ 
مي گويد: چون اجازه نداشتم. من تابع حرف پدرم هستم. كاًل 
در خانواده هاي افغانس��تاني پدر خانواده حرف اول و آخر را 

مي زند. چند پیشنهاد براي فیلم هايي با فضاي افغانستان هم 
داشتم كه پدرم اجازه نداد. آن موقع من ديد االن را نداشتم. 
االن مي فهمم كه مي توانستم از شرايطم خیلي استفاده كنم، 
البته بعد از »باران« چند تا پیشنهاد داشتم ولي آقاي مجیدي 
مي گفت تو نبايد هر پیشنهادي را قبول كني. بعد از »باران« 
من در فیلم »پاي دوس��تي« براي ش��بكه2 تلويزيون بازي 

كردم. آنجا هم در نقش يك دختر افغانستاني ظاهر شدم. 
در شهر مشهد هم در يك فیلم مستند داستاني بازي كردم؛ 
نقش نديمه »بانو گوهرش��اد« را بازي كردم كه يك بانوي 
افغان بود، البته در چند فیلم كوتاه هم بازي كردم. در چند 
سال گذش��ته ديدم كه فیلم هايي درباره افغانستان ساخته 
شد كه بازيگرانش ايراني بودند، مثاًل براي فیلم »حیران« كه 
»باران كوثري« نقش دختر افغاني را بازي كرد، مي توانستند 
سراغ من بیايند ولي يك بازيگر اگر خودش كار نكند، خیلي 
زود فراموش مي شود. آن س��ال در اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر خیلي از كارگردان هاي سینما از بازي من تعريف كردند 

و گفتند تحت تاثیر قرار گرفته اند. 
بهرامي در پاس��خ به اين س��ؤال كه فكر مي كنید علت اين 
فراموش ش��دن از نظر خودتان چیس��ت؟ اينگونه پاس��خ 
مي دهد: برگشتن به مشهد علت اصلي  آن بود، من از سینما 
دور شدم. خیلي ها آرزو دارند با »مجید مجیدي« همكاري 
كنند. كساني كه در بازيگري پیش��رفت مي كنند، حتماً در 
كنارشان مدير برنامه و مشاور دارند، حتي خودشان مي روند 
و نقشي را پیشنهاد مي دهند. من كسي را نداشتم كه كمكم 
كند و كس��ي نبود كه به من مش��اوره بدهد. بعد از »باران« 
من زندگي معمول��ي ام را ادام��ه دادم و آن دوران بازيگري 
را فراموش كردم و كنار گذاش��تم. مسلماً ديگران سراغ من 
نمي آيند و من خودم بايد فعالیتي داشته باشم. االن خیلي 
دوست دارم دوباره بازي كنم. دوست دارم آقاي مجیدي را 
دوباره ببینم، ولي خیلي درگیر هس��تند. بازيگران كودك 

خیلي زود فراموش مي شوند.

 »عصر جديد2« 
از ۶ اسفند روي آنتن مي رود

فص�ل دوم مس�ابقه تلويزيون�ی »عص�ر جدي�د« از 
شش�م اس�فند روي آنت�ن ش�بکه3 س�يما م�ي رود. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي برنامه، برنامه »عصرجديد 2« 
ششم اسفندماه با پخش چهار قسمت از سنجش و راستي آزمايي 
شركت كنندگان میزبان مخاطبان مي شود. چهار قسمت از حضور 
شركت كنندگان در جلسات اولیه سنجش و پايش استعدادها در 
تاريخ هاي سه شنبه ششم، شنبه1۰، يك شنبه11 و سه شنبه13 
اس��فندماه پخ��ش خواهد ش��د. اولین قس��مت اصل��ي از رقابت 
شركت كنندگان فصل دوم مسابقه استعداديابي »عصر جديد« با 
اجراي احس��ان علیخاني شنبه1۷اسفندماه مصادف با شب میالد 
امام علي)ع( ساعت22:3۰ از شبكه3 سیما پخش خواهد شد. فصل 
دوم اين برنامه شنبه ها و يك شنبه هاي هر هفته ساعت 22:3۰ از 

شبكه3 سیما پخش خواهد شد. 
...........................................................................................................

 »شناي پروانه« و »پوست« 
مجوز نمايش گرفت 

ش�وراي صدور پروانه نمايش فيلم هاي سينمايي براي سه 
فيلم مجوز نمايش صادر كرد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان امور سینمايي 
و سمعي بصري، ش��وراي پروانه نمايش فیلم هاي سینمايي در 
جلسه اخیر كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، مجوز نمايش 
سه فیلم »ش��ناي پروانه« به تهیه كنندگي رسول صدرعاملي، 
كارگرداني و نويسندگي محمد كارت، »پوست« به تهیه كنندگي 
محمدرضا مصباح، كارگرداني و نويس��ندگي بهمن و بهرام ارك 
و انیمیش��ن »فرمانرواي آب« به تهیه كنندگي مجتبي امیني، 

كارگرداني و نويسندگي مجید اسماعیلي را صادر كرد. 
...........................................................................................................

  اجراي مجيد ياسر 
در مسابقه تازه شبکه نسيم صحت ندارد

مدير گ�روه توليد ش�بکه نس�يم گف�ت: توليد مس�ابقه 
جدي�د در دس�تور كار اين ش�بکه ق�رار ن�دارد و اجراي 
مجي�د ياس�ر در چني�ن مس�ابقه اي صح�ت ن�دارد. 
»مرتضي جاسبي« در گفت وگو با فارس درباره انتشار خبري مبني 
بر اجراي مسابقه جديد در شبكه نسیم با اجراي مجید ياسر گفت: 
شبكه نسیم تولید مسابقه جديدي را در دس��تور كار ندارد، پس 
بنابراين نام بردن از مجري جديد هم صحیح نیست. وي در ادامه به 
حفظ برندهاي موجود شبكه اشاره كرد و توضیح داد: در حال حاضر 
اين گروه با تهیه كنندگان برنامه ها و مس��ابقه هاي شاخص شبكه 
نظیر شوتبال و بي كرايه در حال مذاكره است تا در آينده نزديك از 
سرگیري پخش آنها را شاهد باشیم و امیدواريم همچون گذشته 

مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرند.
...........................................................................................................

  زندگي خواجه نصيرالدين طوسي
در »بر مدار خرد« 

از  طوس�ي  نصيرالدي�ن  خواج�ه  زندگ�ي  داس�تان 
س�ريال راديوي�ي »ب�ر م�دار خ�رد« ش�نيده مي ش�ود. 
س��ريال راديويي »بر مدار خرد« در پنج قس��مت توسط مريم 
گودرزي نوش��ته ش��ده كه درباره زندگي خواجه نصیرالدين 
طوسي اس��ت. در خالصه داس��تان اين نمايش راديويي آمده 
است: پس از ازدواج خواجه نصیرالدين طوسي، شهر دچار حمله 
مغول مي شود، او و همسرش به قلعه اسماعیلیان مي گريزند تا 
از دستبرد مغوالن در امان بمانند. خواجه نصیرالدين سال هاي 

زيادي در قلعه اسماعیلیان به تحقیق مي پردازد تا اينكه... 
»بر مدار خرد« به كارگرداني رضا عمراني و با هنرمندي مهرداد 
مهماندوس��ت، نگین خواجه نصیر، احمد گنج��ي، اكبر ماليي، 
محمدرضا علي، بهادر ابراهیمي، محمد آقا محمدي و تعداد ديگري 
از بازيگران اداره كل هنرهاي نمايش��ي راديو ب��ه تازگي در راديو 
نمايش تولید شده است. اين سريال به تهیه كنندگي اشرف السادات 

اشرف نژاد، ساعت 12شب از راديو نمايش پخش مي شود. 
...........................................................................................................
 ضرر تعطيلي نمايش ها به علت شيوع 

ويروس كرونا جبران مي شود
نمايش هاي�ي كه در اي�ن روز ها ب�ه دليل ش�يوع ويروس 
مي ش�ود.  تمدي�د  مج�دد  ش�دند،  تعطي�ل  كرون�ا 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن زاده مدير روابط عمومي 
مركز هنرهاي نمايشي در خصوص جبران خسارت نمايش هايي 
كه به دلیل شیوع ويروس كرونا كنسل شده اند، گفت: به سالن هاي 
نمايشي اطالع داديم كه تاريخ اجراي نمايش ها را در ادامه آخرين 
روز اجراها تمديد كنند. وي اف��زود: نمايش  هايي كه در اين روزها 
تعطیل شدند، بر اساس تعداد روزهاي تعطیلي مجدد تمديد خواهد 
شد. حسن زاده گفت: طبیعي است كه به دلیل شیوع بیماري كرونا، 
امكان تعطیلي مجدد تماشاخانه ها را داشته باشیم زيرا اين تصمیم 
دولتي است و ما مطابق اعالم مراجع تصمیم گیرنده پیش مي رويم 

كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ مي شود.

نويد پارسا     ديده بان

     محمد صادقي
كارگ�ردان فيل�م »آش�غال هاي دوس�ت 
در  اص�ل«! خواس�تار حض�ور  داش�تني 
اك�ران ن�وروز 99 ش�ده اس�ت؛ فيلم�ي كه 
نس�خه كام�ل آن پروان�ه نماي�ش ن�دارد. 
محسن امیريوسفي را بايد مرد سوار شدن بر حاشیه 
دانست؛ تبحري كه باعث شده او از فیلمسازي گمنام 
و كم كار با سه فیلم توقیفي به نان و نوايي برسد و 
خود را تا رياست كانون كارگردانان سینماي ايران 
و نیز شوراي صنفي نمايش باال بكشد؛ سینماگري 
كه در س��ال هاي اخیر از هر فرصت��ي براي مطرح 
كردن فیلم متوسط »آشغال هاي دوست داشتني« 
فروگذار نك��رد و آنقدر به اين س��ماجت ادامه داد 
تا توانس��ت موافقت وزارت ارش��اد را براي اكران 
عمومي آن بگیرد، ب��ا اين حال او ك��ه در دوره اي 
مدعي بود صرفاً به دنبال ديده شدن فیلمش است، 
پس از پايان اكران فیلمش س��وژه جديدي براي 

حاشیه آفريني پیدا كرد. 
»آشغال هاي دوست داشتني« در سال 91 ساخته 
شد. امیريوسفي پیش از اين فیلم دو تجربه ديگر 
فیلمس��ازي داش��ت. »خواب تلخ« و »آتشكار« 
كه هر دو پس از س��اخت توقیف ش��دند؛ توقیفي 
كه براي هر كدام چند س��الي طول كش��ید. يكي 
از داليل توقیف فیلم »آتش��كار« كه يك كمدي 
با بازي حمید فرخ نژاد ب��ود، پرداختن به موضوع 
»وازكتوم��ي« و البته ارجاعات جنس��ي در فیلم 
بود اما مهم ترين ساخته امیريوسفي تا امروز فیلم 
»آشغال هاي دوست داشتني« است. در سال هاي 
اخیر امیريوس��في از هر فرصتي ب��راي اعتراض 
استفاده كرده اس��ت؛ اعتراض به حضور نداشتن 
فیلمش در جش��نواره يا توقیف آن كه البته شايد 
بتوان درباره برخ��ي از اين اعتراض ه��ا به او حق 
داد. او فیلمي ساخته و تالش كرده به طور قانوني 
براي اكران آن مجوز بگیرد، هر چند شیطنت هاي 
پس از اخذ مجوز و هنگام ساخت را نیز نمي توان 

ناديده گرفت؛ رويكردي كه برخي از فیلمس��ازها 
به آن مبتال مي شوند و منجر به توقیف فیلمشان 
مي شود. او حتي دو سال پیش به نشست رسانه اي 
دبیر جشنواره فیلم فجر هم رفت و چون مي دانست 
اعتراض در شرايطي كه همه دوربین هاي رسانه ها 
در انتظار ثبت حواش��ي اس��ت، چق��در مي تواند 
كارساز باشد، اعتراض خود را مطرح كرد. هر ساله 
فرم ورود به جشنواره فیلم فجر را پر مي كرد و پس 
از اينكه درخواستش از سوي جشنواره رد مي شد، 
بر ضد ش��رايط حرف مي زد تا اينكه باالخره فیلم 
»آشغال هاي دوست داش��تني« به اكران عمومي 
درآمد و فروش نس��بتاً خوبي هم داشت. با پايان 
اكران اين فیلم تصور مي شد كه امیريوسفي ديگر 
مي خواهد به فیلمسازي بپردازد و از ماجراجويي 
با فیلمش دست بكش��د اما رفتارهاي پس از رفع 
توقیف او نش��ان مي دهد كه حاشیه ها زير زبان او 
مزه كرده و نمي تواند از دستاوردهاي اين روش دل 
بكند. او اين بار تدوين جديدي از فیلمش را با عنوان 

»آشغال هاي دوست داشتني اصل« ارائه كرد. 
    ماجراي يك فيلم جديد!

امیريوسفي در جريان ثبت نام براي سي وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر اعالم كرد مي خواهد فیلمي 
را با نام »آشغال هاي دوس��ت داشتني اصل« به 
جش��نواره ارائه دهد اما ابراهیم داروغه زاده دبیر 
جشنواره در مقابل اين درخواست مقاومت كرد. 
داروغه زاده يكي از حامیان سرسخت ديده شدن 

»آشغال هاي دوست داشتني« و رفع توقیف اين 
فیلم به شمار مي رفت. وي در مصاحبه اي پس از 
رفع توقیف اين فیلم را يكي از چالش هاي اصلي 
فعالیتش عنوان كرده بود كه س��ر آن خیلي هم 

اذيت شده است. 
اما چ��را داروغ��ه زاده ك��ه زماني حام��ي اكران 
»آشغال هاي دوس��ت داش��تني«  بود در مقابل 
»آش��غال هاي دوست داش��تني اصل« مقاومت 
كرد؟! دلیل آن واضح اس��ت؛ اگر قرار باش��د هر 
فیلمسازي به فیلم قبلي اش چند صحنه اضافه كند 
و چند صحنه از آن بكاه��د و آن را به عنوان اثري 
جديد عرضه كند كه سینما به پديده اي مسخره 
تبديل مي ش��ود اما او در اين بازي عجیب و لوس 
سكانس هايي با بازي بهروز وثوقي به فیلم اضافه 
كرده اس��ت و احتماالً فكر مي كند با گذشت يك 
دوره شش هفت ساله ديگر و حضور در نشست هاي 
خبري و مصاحبه با اين رسانه و آن رسانه مي تواند 
به تدريج آن را نی��ز اكران كند ك��ه بعید به نظر 
مي رس��د. نكته اي كه درباره حضور بازيگر پیش 
از انقالب در نسخه بازسازي ش��ده فیلم او وجود 
دارد اين است كه به نظر مي رسد امیريوسفي براي 
مطرح كردن بیشتر خود در حال سوءاستفاده از 
اين بازيگر سابق س��ینماي ايران است و حتي از 

خرج كردن اعتبار او نیز نمي تواند دست بكشد. 
   آويزان شدن به بهروز وثوقي براي بيشتر 

ديده شدن
امیريوسفي فیلمبرداري اين سكانس ها را شخصاً 
در پايیز س��ال 91 و پس از طي مراحل تولید در 
ايران، در س��فري كه به امريكا داشته انجام داده 
و با توجه ب��ه آنكه مراحل فن��ي و نهايي فیلم در 
آنجا انجام ش��ده، عوامل فیلم نیز از اين موضوع 
اطالع نداش��ته اند و پس از افشاي خبر اين اقدام، 
از آن مطلع و صحت و س��قم آن را جويا ش��دند. 
امیريوسفي با توجه به حواشي ای كه بر سر اكران 
نسخه پیشین رخ داده بود، ترجیح داد نسخه اولیه 
اكران شود و حاال در نسخه تازه، وثوقي ايفاي نقش 
كرده و البته اين احتمال قوي تر است كه او مجبور 
شده صحنه هاي فیلمبرداري شده اي را كه بهروز 
وثوقي در آن بازي كرده پس از مقاومت سازمان 
س��ینمايي از فیلم درآورد و پس از اكران تصمیم 
گرفته با تدوين دوباره آنه��ا را به فیلم برگردانده 
و روي موجي تازه س��وار ش��ود چراكه وقتي اين 
موج سواري روي حاش��یه هاي فیلمسازي براي 
او كه فیلمس��ازي زير متوسط اس��ت رياست دو 
شوراي مهم و معتبر را به ارمغان آورده چرا به اين 

بازي ادامه ندهد. 
محسن امیريوسفي به تجربه اين را دريافته كه در 
سینماي ايران الزاماً مايه هنري موجب شهرت و 
مطرح شدن و بر سر زبان افتادن آدم ها نمي شود و 

مي توان از طرق ديگري هم به عافیت رسید.

آويزان به حواشي! 
محسن اميريوسفي به تجربه دريافته در سينماي ايران الزاماً مايه هنري موجب شهرت و مطرح 

شدن و بر سر زبان افتادن نمي شود و مي توان از طرق ديگري هم به عافيت رسيد

اگر قرار باشد هر فيلمسازي به فيلم 
قبلي اش چند صحنه اضافه كند و چند 
صحنه از آن بكاه��د و آن را به عنوان 
اثري جديد عرضه كند كه س��ينما 
به پديده اي مسخره تبديل مي شود

 ميزباني ايران
از 239 خبرنگاِر 105 رسانه جهان

اداره كل رس�انه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي با انتشار 
فهرست مجوزهاي رواديد موقت مطبوعاتي براي خبرنگاران غيرمقيم 
رس�انه هاي خارجي در بهمن ماه 9۸ اعام كرد: 239خبرنگار و عوامل 
خبري 105رس�انه از 27كش�ور جهان در اين مدت عازم ايران شدند. 
طبق روال ماه هاي گذشته جمهوري اسالمي ايران با هماهنگي اداره كل رسانه ها و 
مطبوعات خارجي معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
براي اصحاب رسانه، مطبوعات و عوامل خبري كشورهاي مختلف جهان در بهمن 
ماه سال 98 نیز بنا به میزان درخواست رسانه ها، رواديد موقت تردد به كشورمان 
براي پوشش خبري و تصويري مناسبت ها و مراسم مختلف انجام شد. بهمن ماه98 
نیز با توجه به نیاز حضور تیم ها و عوامل خبري رسانه هاي كشورهاي مختلف به 
مناسبت پوشش خبري چهل ويكمین سالگرد پیروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
و دهه مبارك فجر و يازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي صورت 
گرفته است. همین امر )پوشش خبري چهل ويكمین س��الگرد پیروزي انقالب 
شكوهمند اسالمي و دهه مبارك فجر و يازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي( باعث شد كه بهمن ماه نسبت به ساير ماه هاي سال تاكنون بیشترين حجم 
تردد موقت به ايران را داشته باشد. فرانسه با 19مورد درخواست، ژاپن با 14مورد 
درخواست، ايتالیا با 1۰مورد درخواست، امريكا با هفت مورد درخواست، سوئد و 
سوئیس هر كدام با پنج مورد درخواست، آلمان با پنج مورد درخواست و انگلستان 
با شش مورد درخواست به عنوان بیشترين كشورهاي حاضر در جمهوري اسالمي 

ايران و درخواست كننده در ماه بهمن ماه98 بودند.

    خبر 

نرگس آبيار، كارگردان ش�اخص كش�ورمان جايزه زنان برتر و موفق 
جه�ان اس�ام را در حض�ور رئيس جمهور پاكس�تان درياف�ت كرد. 
به گزارش فارس، كارگردان »شبي كه ماه كامل شد« و »شیار143« به دلیل 
ثبت درس��ت حقیقت از دريچه دوربین در فیلم هايش در مراس��م ويژه اي در 
پاكس��تان مورد تقدير قرار گرفت. در اين مراس��م كه توسط كمپاني رسانه اي 
HUM TV پاكس��تان تدارك ديده ش��ده ب��ود، از زنان موف��ق و تاثیرگذار 
كشورهاي مختلف جهان تقدير و نشان زنان راهبر 2۰2۰ به آنها اعطا شد.  عارف 
علوي رئیس جمهور پاكستان، عمران اس��ماعیل استاندار ايالت سند و جمعي 

از مقامات و ش��خصیت هاي سیاس��ي، اقتصادي، فرهنگي و هنري پاكستان و 
ديپلمات هاي مقیم كراچي، از حاضران اين مراسم ويژه بودند كه در استانداري 
ايالت سند برگزار شد. حضور نرگس آبیار در كراچي و دريافت نشان زنان راهبر 
2۰2۰ با استقبال شخصیت هاي هنري و سینمايي اين كشور مواجه شد. آبیار در 
زمان حضور در كراچي عالوه بر شركت در برنامه مذكور، در برنامه هاي ديگري از 
جمله سمینار بررسي مشكالت و چالش هاي زنان در دنیاي معاصر، كارگاه انتقال 
تجربیات به هنرمندان پاكستاني، برنامه نمايش فیلم »شیار143« به زبان اردو 

و مالقات با برخي از كارگردانان پاكستاني نیز حضور يافت.

نرگس آبيار جايزه زنان موفق جهان اسام را دريافت كرد 


