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خودپسندی تو يکی از حسودان 

فکر تو می باشد.

ايران شبکه جهانی جاسوسان سايبری امريکا را منهدم کرد

    محمدصادق عابديني
حس�ين افش�ار تهيه کننده مس�تند مس�ابقه »خانه ما« 
علت موفقيت اين برنامه در جذب مخاط�ب را ارائه الگو و 
فرمت اميددهنده ب�ه جامعه در قالب اين برنامه دانس�ت. 
در آستانه پخش فصل جديدي از برنامه تلويزيوني »خانه ما« 
عوامل اين برنامه در نشستي خبري پاسخگوي سؤاالت اهالي 
رسانه بودند. در اين نشست، حسین افشار تهیه كننده »خانه 
ما« با اشاره به س��ابقه تولید »رئالیتي ش��و« )مستند مسابقه 
يا واقع نم��ا( در تلويزيون گف��ت: رئالیتي ش��و در تلويزيون با 
مستند مسابقه فرمانده در س��ال 89 آغاز شد و فقط يك تیم 
در اين ساختار داشتیم، اما اكنون با گذشت 9-8 سال و انتقال 
تجربیات و افزايش دانش و مهارت، تیم هاي متنوعي با استوديو 

نوبین با دغدغه هاي مختلف كار مي كنند. 
وي با بی��ان اينكه تاكنون هش��ت فصل از برنام��ه »خانه ما« 
تولید ش��ده اس��ت، ادامه داد: »خانه ما« مي توان��د مهم ترين 
س��ند تاريخي، اجتماعي از وضعیت مردم در دهه 90 قلمداد 
شود، از هر دوره اي به اين مجموعه نگاه كنند شناخت درستي 
از وضعیت فرهنگ عامه مردم پی��دا خواهند كرد. تهیه كننده 
برنامه »خانه ما« تأكید كرد: مهم ترين شاخصه برنامه اين است 
كه فرمتي از جنس فرمت ايراني امیدبخش و رؤياپردازانه دارد تا 
به ما انگیزه زندگي بهتر را بدهد؛ فرمتي كه بین المللي هم است 
و براي مردم فارسي زبان منطقه جذاب خواهد بود، بنابراين به 
جايي رسیده كه مي خواهند اين فرمت را از ما خريداري كنند. 
افشار در پاسخ به سؤال »جوان« درباره ارائه بین المللي فرمت 

برنامه »خانه م��ا«، توضی��ح داد: اخیراً دو س��ه پخش كننده 
بین المللي سراغ ما آمده اند و خواسته اند دفترچه راهنماي اين 
برنامه را از ما بگیرند، مثل فیلمنامه كه در عرصه فیلم و سريال 
خريد و فروش مي شود، پخش كننده هاي عرصه رئالیتي شو نیز 
سراغ دفترچه راهنماي برنامه ما آمده اند و در خصوص واگذاري 

رايت و خريد و فروش آن امسال به نتیجه اجرايي مي رسیم. 
احسان عمادي كارگردان »خانه ما« نیز در پاسخ به سؤال »جوان« 
درباره پرداخت به خرده فرهنگ ها و اقوام ايراني در مستند مسابقه 
»خانه ما«، گفت: ما همواره تالش مي كنیم شخصیت ها مقابل 
دوربین راحت باشند و خودشان را به نمايش بگذارند، همچنین 
هر كدام از آنها به ش��كلي منعكس كننده سبك زندگي اقلیم و 
قومیت ها هس��تند و »خانه ما« را مي توان آيینه اي از ش��هرها و 
قومیت ها دانست. فصل جديد مستند مسابقه »خانه ما« محصول 
سازمان هنري رسانه اي اوج از 30 خرداد در 10 قسمت پنج شنبه 

شب ها ساعت 21 از شبكه نسیم سیما پخش مي شود.

آغاز پخش فصل جديد مستند مسابقه پرطرفدار خانوادگي از تلويزيون

»خانه ما« الگوي اميددهنده به جامعه است

 بازچاپ آخرين اثر 
زنده ياد اميرحسين فردي

رمان »گرگ سالي« آخرين اثر منتشر 
شده مرحوم اميرحسين فردي براي 
س�ومين نوبت تجديد چاپ ش�د. 
رمان »گ��رگ س��الي« آخرين اثر 
منتشر ش��ده توس��ط مرحوم امیر 
حس��ین فردي اس��ت كه وي ادامه 
رمان موفق اسماعیل را در اين رمان 
نوشته است با اين تفاوت كه داستان 
اين رمان برخالف اسماعیل، در دامنه هاي سبالن روي مي دهد. 
در اين رمان براي ش��خصیت انقالبي داس��تان كه اسماعیل نام 
دارد ش��رايطي به وجود مي آيد كه ناگزير مي ش��ود براي امنیت 
بیش��تر پايتخت را ترك كند و به روس��تايي در دامنه س��بالن، 
نزد مادربزرگش ب��رود كه با مش��كالتي روبه رو مي ش��ود. رمان 
سالي« پیش از اين به صورت ديجیتال و صوتي نیز از سوي  »گرگ 

سوره مهر منتشر و در پايگاه اينترنتي آمازون قرار گرفته است.
.............................................................................................................

طرح تابستانه کتاب در انتظار بودجه
مدير عامل موسس�ه خانه کتاب، اجرا شدن طرح تابستانه 
کت�اب را منوط ب�ه تأمي�ن بودجه اي�ن طرح عن�وان کرد. 
نیكنام حس��یني پور در گفت و گو با ايرنا در مورد اجرا شدن طرح 
تابستانه كتاب در تابستان 98 اظهار داشت: اقدامات زيرساختي، 
جدول زمانبندي و زمینه ثبت نام ناش��ران از اول تیرماه در خانه 
كتاب انجام شده است اما بر اساس مذاكراتي كه با معاونت فرهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اوايل هفته جاري داشتم قرار شد 
براي اطمینان از تأمین بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه، 
فعاًل تأمل كنیم. وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي از سال 94 در 
اعطاي يارانه نش��ر تغییراتي ايجاد و به ج��اي تخصیص يارانه به 
ناشران، آن را به كتابفروشي ها اعطا كرد. طرح هاي تابستانه، عیدانه 
و پايیزه كتاب بر همین اساس طراحي و اجرا شد. در اين طرح ها، 
عالقه مندان مي توانند با تخفیف از كتابفروش��ي ها كتاب بخرند و 
كتابفروشي ها میزان تخفیف را از وزارت فرهنگ دريافت مي كنند. 
طرح يادشده آخرين بار پايیز گذشته اجرا شد و در نوروز 98 هم 

چشم انتظاري عالقه مندان به اجراي آن بي نتیجه ماند. 
.............................................................................................................

مرضيه برومند رئيس هيئت انتخاب 
جشنواره پويانمايي تلويزيون شد

اعض�اي هيئ�ت انتخ�اب و داوري بخ�ش س�ريال و 
مجموعه هاي عروس�کي دومين جش�نواره ملي پويانمايي 
و برنامه هاي عروس�کي تلويزيون�ي ايران معرفي ش�دند. 
اسامي هیئت انتخاب و داوري دومین جش��نواره ملي پويانمايي و 
برنامه هاي عروسكي تلويزيوني ايران در بخش »سريال و مجموعه 
عروسكي« اعالم شد. بر اين اساس در اين بخش مرضیه برومند به 
عنوان رئیس هیئت انتخاب معرفي شد. اعضاي هیئت انتخاب و داوري 
سريال و مجموعه هاي عروسكي دومین جشنواره ملي پويانمايي 
و برنامه هاي عروسكي تلويزيوني ايران نیز محمد لقمانیان، مرضیه 

محبوب، پوپك عظیم پور و هادي حسن علي خواهند بود. 
.............................................................................................................

3 فيلم جديد مجوز گرفتند
شوراي صدور پروانه ساخت در جلسه اخير با سه فيلمنامه 
از جمله »در کمال بی ش�عوری« کمال تبريزی موافقت کرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان امور سینمايي و 
سمعي بصري، فیلمنامه هاي »فرشته آبي« به تهیه كنندگي هوشنگ 
نوراللهي، كارگرداني و نويس��ندگي محس��ن اورن��گ، »در كمال 
بي شعوري« به تهیه كنندگي محمد آفريده، كارگرداني كمال تبريزي 
و نويسندگي حسین مهكام و »پیشي میشي« به تهیه كنندگي احمد 
احمدي، كارگرداني حسین قناعت و نويس��ندگي احمد احمدي 

موافقت شوراي ساخت سازمان سینمايي را اخذ كردند. 

محمد صادقي     ديده بان

در جشنواره شانگهاي عنوان شد 

همکاري ايران و چين در توليد مشترك سينمايي

رئي�س کمپان�ي فيل�م چي�ن دي�روز اع�ام ک�رد اي�ران و 
چي�ن ب�ا ه�م تولي�دات مش�ترك س�ينمايي مي س�ازند. 
به گزارش مهر به نق��ل از ورايتي، میائو ژيائوتی��ان اعالم كرد چین 
قرارداد همكاري در تولیدات سینمايي با 22 كشور امضا كرده و چنین 

قراردادي را با ايران تا پايان امسال امضا مي كند. 
اين مقام مسئول ش��ركت تولید فیلم چین اين خبر را در جشنواره 
فیلم شانگهاي اعالم كرد. اين جشنواره امس��ال میزبان شش فیلم 
در بخش »فوكوس ايران« است و جلسات گروهي را براي همكاري 
عمیق تر نی��ز برگزار خواهد ك��رد. رضا میركريمي دبیر جش��نواره 
جهاني فیلم فجر نیز در نشس��تي به ارائه چش��م اندازي از سینماي 
ايران پرداخ��ت و درباره تاريخ و عملكرد م��درن آن صحبت كرد. او 
در بخش مهمي از صحبت هايش به معرفي سازمان ها و بخش هاي 
دولتي صنعت فیلم ايران اشاره كرد كه در رأس اين فهرست وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي ايران جاي داشت. در اين نشست جیانگ 
هیانگ كارگردان س��ینما گفت: چین و ايران در زمینه هايي چون 

محیط اجتماعي و محیط خالقانه نقاط مشترك زيادي دارند. وانگ 
يي بینگ مديرعامل »گروه فیلمسازي درتي مانكي« گفت: صنعت 
فیلم ايران و چین عالقه مند موضوع هاي واقع بینانه هستند و هر يك 
از اين دو كشور ساختار اجتماعي پیچیده، جمعیتي وسیع و خاكي 
پهناور براي خالقیت دارد. كمپاني وانگ، درام اجتماعي واقع گرايانه 
»مرگ براي بقا« را سال 2018 تولید كرده كه هم با تحسین منتقدان 

و هم با فروش خوب در باكس آفیس روبه رو شد. 
كامیار محس��نین مدير رواب��ط بین المللي جش��نواره فیلم فجر نیز 
در اين نشس��ت گفت: دولت ها مي توانند تالش كنند تا به تش��ويق 
همكاري بین كشورها بپردازند، اما اجرا بايد توسط فیلمسازان انجام 
شود. فیلمسازان نیاز دارند ديالوگ بیشتري با يكديگر داشته باشند. 
شايد در بخش فیلم هاي كودك مي توانیم چشم اندازهاي وسیع تري 
براي همكاري داشته باشیم. وانگ در ادامه با اشاره به موفقیت فیلم 
لبناني »كفرناحوم« در باكس آفیس چین گفت: فیلم هاي ايراني هم 
مي توانند چنین موقعیتي در چین كسب كنند. وي افزود: بازسازي 
فیلم ها هم يك فرم از همكاري است و ما با چندين كمپاني كار كرديم تا 
»مرگ براي بقا« را بسازيم. بازسازي فقط يك ترفند تجاري نیست، به 
ويژه وقتي موضوع هاي واقع گرايانه مطرح باشد. محتواي اين همكاري 
مي تواند شخصیت هاي خاص هر كش��ور را منعكس كند، مخصوصاً 
وقتي تفاوت هاي آشكار فرهنگي و معناهاي فرهنگي بسیار بزرگ تر از 
ارزش هاي بازار وجود داشته باشد. امسال »قصر شیرين« به كارگرداني 
و تهیه كنندگي رضا میركريمي در بخش مس��ابقه اصلي جش��نواره 
بین المللي فیلم شانگهاي روي پرده مي رود. بیست و دومین دوره اين 

جشنواره از 25 خرداد تا سوم تیر ماه در چین برگزار مي شود.

     کتاب

واکنش به يك گزارش و پاسخ »جوان« 
سيدطاهر شبيري دبير سنديکاي 

توليدکنندگان کاغذ نيست 
پیرو درج مطلبي با عنوان »كاغذ را تولید كنیم يا وارد« كه س��ه 
روز پیش )26خرداد( در همین صفحه منتش��ر شد، سنديكاي 
تولیدكنندگان كاغذ جوابیه اي به دفتر روزنامه ارسال كرده است 
و در آن اشاره شده كه سیدطاهر شبیري كه از وي به عنوان دبیر 
سنديكاي تولیدكنندگان كاغذ ياد شده بود فاقد هرگونه سمت 
و جايگاهي در اين اتحاديه است و در حال حاضر مهشید پورداد 

دبیر اين سنديكا هستند. 
پاسخ »جوان«: بخش مربوط به مصاحبه با سیدطاهر شبیري عیناً از 
خبرگزاري مهر و با ذكر منبع در گزارش روزنامه جوان نقل شده است 
كه البته روز بعد در آن رسانه نیز اصالح شده است و بنا به درخواست 

اين اتحاديه بدينوسیله در اين روزنامه نیز اصالح مي شود.

    جوابیه

داوود فتحعلي بيگي:

دانشکده هاي تئاتر به نمايش ايراني توجه نمي کنند
    نويد پارسا

پيشکس�وت عرص�ه تئات�ر، ضعف تئات�ر کش�ور چه به 
لح�اظ مضم�ون و چ�ه در ف�رم را ناش�ي از بي اعتناي�ي 
مراک�ز آم�وزش عال�ي متول�ي نماي�ش در کش�ور 
مي دان�د و تأکي�د مي کن�د بس�ياري از هنرمن�دان ب�ه 
دلي�ل ش�رايط حاک�م ب�ر تئات�ر نمي توانن�د کار کنند. 
داوود فتحعلي بیگ��ي گف��ت: امی��دوارم و آرزو مي كن��م كه 
دانشكده هاي تئاتري ما بیشتر به نمايش ايراني توجه كنند. 
متأسفانه امروزه بسیاري از دانشكده ها نسبت به نمايش ايراني 
بي مهري و بي توجهي دارند، انگار كه دانش��گاهي از خارج از 
كشور آمده و شعبه اي در تهران باز كرده كه تئاتر فرنگستان را 
تبلیغ كند، به همین علت بسیاري از دانشجويان فارغ التحصیل 
با نمايش هاي ايراني حتي با آثار بهرام بیضايي و تئاتر ش��رق 
بیگانه هستند و زماني كه روي صحنه مي آيند، ريتم، حركت 
و طنز را نمي شناسند، زيرا همان چیزي كه به او آموزش داده 

شده نیز ناقص بوده و گويا فقط واحد حیات پاس كرده اند. 
وي در گفت و گ��و با باش��گاه خبرن��گاران مي افزايد: من هیچ 
حال خوشي براي تئاتر نمي بینم، به اين دلیل كه بسیاري از 
هنرمندان نمي توانند كار كنند و علت آن هم ش��رايط حاكم 
بر تئاتر اس��ت، البته اين ش��رايط از منظر سیاسي و ممیزي 
و... نیست، اين ش��رايط به اين دلیل است كه متقاضیان اجرا 
زياد شده و متأسفانه دانش��گاه ها به صورت بي رويه دانشجو 
پذيرفته اند و از طرفي تعلیمات و آموزش هاي كافي هم به اين 
دانشجويان داده نشده اس��ت. زماني كه اكثر اين دانشجويان 
فارغ التحصیل مي ش��وند، نه بازيگر و كارگردان مي ش��وند نه 
نويسنده و كارش��ناس تئاتر، اينها فقط اطالعاتي درباره تئاتر 
شنیده اند. من سال هاست در دانش��گاه ها تدريس مي كنم و 
وضعیت تدريس را مي بینم. معلمان و اساتید تجربه استعداد و 
دانش زيادي دارند، اما بسیاري از زمان ها كالس مفیدي ندارند 

به همین جهت ما در زمینه كمیت رشد كرده ايم نه كیفیت. 
به گفته اين پژوهش��گر نمايش ه��اي آيیني، بس��یاري از اين 
تئاتر ها، تئاتر آزاد هستند، زماني كه نام اين تئاتر ها را تئاتر آزاد 
مي گذاريم به اين معناست كه از همه جهات آزاد بوده، اين گونه 
از تئاتر ها متن درام نويسي و كارگرداني خوبي ندارند و فقط در 
زمینه بازيگري برخي استعداد ها را مي بینیم. اين نوع از نمايش ها 
هیچ متر و معیاري ندارند، برخالف نمايش هايي كه در گذشته 
در الله زار اجرا مي شد. نمايش هايي كه در گذشته اجرا مي شد، 
حساب، كتاب و خط و ربطي داشت و بسیار متفاوت بود. درصد 
كمتري از اي��ن نمايش ها در برخي تماش��اخانه ها روي صحنه 
مي رود كه در برخ��ي مواقع اجرا هاي خوبي اس��ت، اما كفايت 

نمي كند به اين دلیل كه بخش خصوصي امروز سالن نمايشي 
مي سازد و آن را اجاره مي دهد، چون بسیاري از گروه ها در صف 
تئاتر هاي دولتي هستند، اين چه كمكي از سوي بخش خصوصي 
است؟ شخصي كه مي خواهد تئاتر اجرا كند از كجا بايد هزينه 
اجاره اين سالن ها را بدهد؟ اين كمك نیست، اين سوءاستفاده 
از نبود امكانات اس��ت. متأس��فانه امكانات دولتي هم با وجود 
سرمايه گذاري ها، ساختمان هايي را مي سازد كه مناسب تئاتر 
نیست، مانند پرديس تئاتر تهران يا برخي فرهنگسراها. در برخي 
از اين فرهنگسرا ها به جاي اينكه سالن را از طول تقسیم بندي 
كنند از عرض تقس��یم مي كنند و به همین جهت دهانه سالن 
بزرگ، ولي عمق آن سه الي چهار متر مي شود. اين در حالي است 
كه اين امكان مي توانست فرصتي براي گروه هاي تئاتري باشد. 

فتحعلي بیگي مي افزايد: درس��ت اس��ت كه برخ��ي مواقع 
اجرا هاي موفقي ب��ه بركت حضور چهره هاي س��ینمايي يا 
كیفیت باالي كار مي بینیم، ام��ا اكثر كار ها از كیفیت خوبي 
برخوردار نیستند، البته بعضي از كار ها كیفیت خوبي دارند، 
اما فروش خوبي ندارند. درست است كه تعداد اجرا هاي تئاتر 
افزايش يافته، اما اين بدان معنا نیست كه تعداد تماشاگران 
تئاتر هم افزايش يافته، تماشاگر تئاتر میان اين اجرا ها تقسیم 
شده، درست است كه تئاتري با تعدادي چهره سینمايي اجرا 
مي شود و مخاطبان زيادي براي تماشاي آن مي روند، ولي آن 
مخاطب، تماشاگر پاتوقي تئاتر نمي شود، زيرا اين مخاطب 

براي حضور چهره سینمايي هزينه مي كند. 
وي درباره حضور چهره هاي س��ینمايي و هزينه هاي گزاف 
در تئاتر و اينكه آيا اين موضوع ب��ه تئاتر لطمه وارد مي كند، 
اينگونه توضیح مي دهد: زماني كه قرار است يك تئاتر گیشه 
خود را تأمین كند به ندرت تفكر مي كند و سعي دارد اجرايي 
خوشايند تماشاگر داشته باشد. بسیاري از نمايش ها كه در 
سالن هاي خصوصي اجرا مي شود، شیلنگ تخته مي اندازند تا 

مخاطب را سرگرم كنند.

    فرزين ماندگار
مستند »بانو« به کارگرداني محمد حبيبي  منصور اخيراً براي اکران هاي 
عمار در سراسر کشور آماده نمايش شده اس�ت. »بانو« داستان زندگي 
عصم�ت احمديان مادر ش�هيدان فرجوان�ي را رواي�ت مي کند. محمد 
حبيبي منص�ور نويس�ندگي و کارگردان�ي اين اث�ر را بر عه�ده دارد و 
ثريا قاس�مي هم کار روايتگ�ري آن را انجام داده اس�ت؛ يك مس�تند 
82 دقيق�ه اي که ب�ه زندگي پرفراز و نش�يب يک�ي از زن�ان تاثيرگذار 
اهواز و البته اي�ران مي پ�ردازد؛ زني که خ�ودش و اعضاي خان�واده او 
از جمله همس�ر و س�ه فرزندش هرکدام ب�ه نوعي با جن�گ در ارتباط 
بوده ان�د. زندگي پ�س از جن�گ و فعاليت ه�اي اجتماع�ي و اقتصادي 
عصمت احمديان نيز بخش مهمي از زندگي اوس�ت که در اين مس�تند 
به آن پرداخته شده است. عصمت احمديان س�ال گذشته در رديف 11 
نامزد نهايي چهره مردمي س�ال 97 قرار گرفت. همچنين مس�تند بانو 
در بخش ملت قهرمان جش�نواره عم�ار برنده فانوس بهترين مس�تند 
ش�د. اين اثر به زودي در طرح س�ينمامردم به نماي�ش درخواهد آمد.

   بي مهري سينماي داستاني ما به قهرمانان ملي 
كارگردان مس��تند بانو در گفت وگو با »جوان« درباره موضوع اين مس��تند 
گفت: اول از همه من اين را خدمت شما بگويم كه اگر چنین سوژه اي دست 

فیلمسازان مطرح دنیا در كشورهاي به اصطالح 
پیش��رفته بود از او در آثارش��ان يك ابرقهرمان 
مي ساختند و جهاني اش مي كردند، چون قصه اش 
كاماًل جهاني است، آنقدر ظرفیت دارد كه حساب 
ندارد. قصه زندگي ايشان پررنگ و جذاب است، اما 
متأسفانه سینماي داستاني ما به قصه هاي واقعي 
بي توجه است و اصاًل نمي فهمم چرا قصه هايي با 
اين سطح از جذابیت را نمي بینند، يعني اگر نگاه 
عقیدتي و ديني هم نداشته باشیم حتي اگر فقط 

صرفاً با عشق به سینما دنبال يك روايت جذاب باشیم، اين قصه براي روايت 
سینمايي قصه بي نظیري است. موضوع مس��تند يك خانم است كه زندگي 
پرفراز و نشیبي دارد. ما سعي كرديم در روايت درست جذابیت هاي زندگي 
اين آدم را براي مخاطب منتقل كنیم. مجموع��اً اگر بخواهم بگويم اين آدم 
كیست، به نظرم تصوير واقعي يك قهرمان را مي شود در خانم فرجواني ديد. 
در تعريفي كه ما از قهرمان داريم همه نشانه ها در خانم احمديان جمع شده 
است؛ آدمي كه زندگي پرفراز و نش��یبي دارد و زندگي اش پر از اتفاق و پر از 
حادثه است. در 11سالگي ازدواج مي كند و ورودش به زندگي با شوك روبه رو 
مي شود و بعد با فكر اقتصادي كه دارد در همان اوايل ازدواجش، با همان سن 

و س��ال كمي كه دارد كار مرغداري انجام مي دهد. در همان سال هاي قبل 
از انقالب در سال 1342 كه اصاًل رس��م نبوده خانم ها رانندگي كنند ايشان 
گواهینامه مي گیرد. شخصیت او در مديريت اقتصادي و اجرايي اش به شدت 
جذاب است و اين براي فیلمساز خیلي وسوسه كننده است كه در مورد اين 
موضوع كار كند و يك وجه ديگر شخصیت ايشان نگاه عقیدتي است كه به 
نظر مي آيد به ايش��ان كمك مي كند تا با اين فراز و نشیب ها و افت و خیز ها 
زندگي را طي كند و به نقطه خوبي برساند. روز هايي كه جنگ شروع مي شود 
او صاحب شش فرزند است و به مرور درگیر جنگ مي شود و كل خانواده در 
واقع با همه وجود درگیر جنگ مي شوند. يكي از دوستان مي گفت: انگار كل 

جنگ يك موشك بوده خورده وسط زندگي اينها. 
   بايد روي نقاط مثبت جامعه دست گذاشت 

به گفته وي در واقع شخصیت سوژه و روال زندگي ايشان برايم اهمیت داشت. 
در اصفهان زندگي مي كند كه به دلیل ازدواج همراه همسرش به اهواز مي رود. 
ساختار اقتصادي كه در اهواز شكل مي دهد قطعاً مي تواند يك الگو باشد آن 
 هم در شرايط سخت، مرغداري مي زند و خیاطي هم ياد مي گیرد. در تنهايي 
و در غربت يك خیاط خانه راه مي اندازد. در فشار و آن فضا و ازدواج با آن سن 
كم در 11س��الگي. پوالدين بودن ش��خصیت اين آدم در واقع باعث شد كه 
ما بخواهیم اي��ن را براي جامعه تبديل به يك مدل كنی��م. انگیزه هم از آنجا 
ناشي مي شد كه عده اي در فضاي رسانه و سینما دارند به جامعه صرفاً نقاط 
منفي جامعه را تزريق مي كنند و حال فكري و روحي و رواني جامعه را خراب 
مي كنند، جامعه به اين چشمه هاي امید نیاز دارد. خود فیلم هم همین طور 
است، تم آن امید است، در واقع زندگي است كه در وجود اين خانم جاري است. 
ما سعي كرديم فیلم از حال و هواي شخصیت مان جدا نشود و به آن نزديك 
شويم كه خدا را شكر اين طور هم شده اس��ت. از منتقدان و مردم كه فیلم را 
مي بینند واكنش هاي خوبي مي گیريم و مي بینیم كه كار اثر خودش را داشته 
است. من خودم چند نقد خواندم از همه دوستان كه لطف داشتند. هم مستند 
سینمايي و هم نويسنده بودند كه ديدم بازخورد خیلي خوبي داشت؛ هم به 
لحاظ تخصصي و هم به لحاظ محتوايي و هم روايت و اجرا، البته تیم بس��یار 

خوبي با ما همراه بود كه من از همه شان تقدير و تشكر مي كنم. 
كارگردان مستند برگزيده جشنواره عمار درباره اقتصاد مقاومتي مي افزايد: 
بدون عوامل خوب نمي توانس��تیم كاري انجام دهیم؛ يك تیم بي نظیر كه 
خودشان به كار عالقه مند بودند چه تدوين و چه تولید. در مجموع چیزي 
كه در وجود خانم احمديان اس��ت تأثی��ر قهرمان واقعي اس��ت در مقابل 
قهرمان هاي پالستیكي و مصنوعي كه امروز دارد به جامعه تزريق مي شود. 
احساس مي كنم حس خودم اين اس��ت كه تزريق اين قهرمانان در جامعه 
باعث حركت جامعه مي ش��ود. اينها مثل موتور محرك جامعه هس��تند و 
قهرمانان قالبي نیس��تند كه موتور فرهنگي و فكري جامعه را مي سوزانند، 
مثل روغن سوخته اي كه وارد موتور شود و موتور ياتاقان مي زند، اما اتفاقي 
كه امروز در جامعه مي افتد اين است كه ما داريم تصوير قهرمانان پالستیكي 
به جامعه مي دهیم كه هیچ كمكي به ايجاد امید و حركت و نشاط نخواهد 
كرد و اين خانم دقیقاً مقابل اين مدل قهرمان است؛ يك قهرمان واقعي كه از 
دل مشكالت بیرون مي آيد و تبديل به يك پديده 
مي شود، اما عجیب است كه چرا قهرمانان وطني 
ما اين قدر مغفول هستند. من سال هاي پیش هم 
راجع به چند تا آدم اين تیپي فیلم ساختم و آنها 
هم همین طور هستند. براي من عجیب است كه 
سینما به دنبال چه مي گردد. مگر دنبال قهرمان 
نمي گردد اين قهرمان، خیلي هم جذاب اس��ت. 
باز هم مي گويم، فارغ از ن��گاه عقیدتي و فكري، 
آدم اگر دنبال قهرمان و روايت جذاب مي گردد و 

نسبت به سینما عرق دارد اينها شخصیت هاي جذابي هستند. 
   40سال کسي سراغ ايشان نرفت

حبیبي منصور در ادامه عنوان مي كند: حدود يك سال و 9 ماه كار زمان برد، 
از پژوهش تا تولید و پخش. 40سال از قصه پربار در انقالب و زندگي اين خانم 
قهرمان و 30سال از جنگ مي گذرد و هیچ كس نمي رود سراغ اين آدم. حیف و 
مغفول بود و خدا را شكر كه االن بابي باز شده و سعي ما اين است كه از دوستان 
سینمايي دعوت كنیم از فیلمنامه نويس ها و كارگردان ها و تهیه كننده ها تا اين 
قصه را به عنوان قصه اي با پتانسیل كار داستاني عرضه كنیم تا در واقع در اختیار 

تولید قرار بدهد و ان شاءاهلل تبديل به يك كار داستاني خوب شود.

بانو« گفت وگوي »جوان« با کارگردان مستند تحسين شده »

ننه عصمت همه نشانه هاي زن قهرمان 
و الگوي ايراني را داراست

در تعريفي كه ما از قهرمان داريم 
همه نشانه ها در خانم احمديان 
جمع شده است؛ آدمي كه زندگي 
پرفراز و نشيبي دارد و زندگي اش 
پر از اتفاق و پر از حادثه اس��ت

از سوي انتشارات شهيد کاظمي منتشر شد
 عاشقانه اي از مدافعان حرم 

در »ارديبهشت نام ديگر توست«
کتاب »ارديبهشت نام ديگر توست« رماني 
عاشقانه با محوريت مدافعان حرم توسط 
انتش�ارات ش�هيد کاظمي منتشر شد. 
به گزارش خبرگزاري آنا، كتاب »ارديبهشت 
نام ديگر توست«، عاشقانه هاي زن و شوهري 
را روايت مي كند كه مدت��ي دور از وطن، با 
جنگ، ت��رس و عش��ق روزگار مي گذرانند. 
نويس��نده با خلق موقعیتي حساس، سعي 
كرده تا ح��دي به اوض��اع س��امرا در زمان 
حكومت داعش بپردازد. در بخش��ي از اين 

كتاب آمده است: »مرد اسلحه اش را از روي دوشش برمي دارد. مي گیرد رو به من. 
حس مي كنم االن است كه محمد از جا برخیزد. با سر اسلحه اش پوشیه ام را عقب 
مي زند. عصباني مي شوم. سرم را برمي گردانم رو به مأمور. نمي دانم چه مي شود 
كه تا اين حد شجاع مي شوم. با تغیر خیره خیره نگاهش مي كنم. او هم با دقت به 
خال هاي آبي باالي ابرو و زير چانه ام نگاه مي كند. دوباره چشمان سرمه كشیده ام را 
برانداز مي كند. زود پوشیه ام را مي كشم روي صورتم. منتظر واكنش مأمور هستم. 

لحظاتي با خودش كلنجار مي رود و راهش را مي كشد و به ته هايس مي رود«. 
كتاب »ارديبهش��ت نام ديگر تو« در قطع رقع��ي در 208 صفحه به قلم زينب 
بخشايش به رش��ته تحرير درآمده و توسط انتشارات ش��هید كاظمي منتشر 

شده است.


