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ايمان ش�ناخت است به دل 

يا اقرار است به زبان يا عمل 

است به اعضا.

ج�زو  ميه��ن  م�ام  از  دف�اع  روايتگ��ر  دا«  »اي�ل 
پربازيگرتري�ن س�ريال ه�اي دف�اع مق�دس ب�وده ك�ه 
7۵درص�د از م�رحل�ه پي�ش توليد آن پيش رفت�ه اس�ت. 
به گزارش فارس، سیدعلیرضا سبط احمدي تهیه كننده سريال 
»ايل دا« در خصوص روند تولید اين مجموعه به ارائه توضیحاتي 
در خصوص آن پرداخته است كه شرح آن را در ادامه مي خوانید. 
تهیه كننده سريال تلويزيوني »ايل دا« )مادر ايل( در خصوص 
روند تولید اين مجموعه گفت: اي��ن مجموعه با موضوع اتحاد 
و حماس��ه مردان و زنان عشاير مرزنش��ین در برابر متجاوزان 
به خاك اين مرز و بوم و قصه ايس��تادگي و ايث��ار آنها را بین 

سال هاي 1358 تا 1359 روايت مي كند. 
وي ادامه داد: اي��ن مجموعه به كارگرداني رام��ا قويدل در 3۰ 
قسمت و8۰ لوكیش��ن در مناطق مرزي استان لرستان و شهر 
خرم آباد و در فضايي كام��اًل بومي و با حض��ور بازيگران تئاتر، 
تلويزيون و محلي تصويربرداري خواهد شد. 135بازيگر در اين 
مجموعه به ايفاي نقش مي پردازند كه به عبارتي پربازيگرترين 
مجموعه  در ژانر دفاع مقدس است. تهیه كننده »ايل دا« اضهار 
داش��ت: در اين مجموعه يك��ي از ش��اخص ترين و پركارترين 
جلوه هاي بصري به اجرا درمي آيد و ش��اهد خواهیم بود كه به 

ابتكار عظیم محمدي و سینا قويدل انجام مي شود. 
سبط احمدي با اشاره به اينكه بیش از ۷5درصد از پیش تولید 
اين كار انجام شده اس��ت، ادامه داد: س��اخت دكورهاي اين 
مجموعه توسط مهدي احمدي رو به اتمام است و كار طراحي 
صحن��ه را رض��ا حاج درويش و طراح��ي گري��م را هم جالل 

امیرمرندي و طراح لباس را دلیله سوفیاني به عهده دارند، مدير 
تولید اين مجموعه محمدرض��ا نجفي و مدير تداركات آن هم 
محسن اسكندري است. تهیه كننده اين سريال گفت: موسیقي 
فولكلور كه با فرهنگ غني قوم لر توسط رضا خسروي ساخته 

مي شود، جذابیتي است كه بايد شنیده شود. 
وي افزود: صحنه هاي جنگ با دو دوربین و گاهي هم سه دوربین 
توسط مدير تصويربرداري مصطفي احمديان و صدابرداري حسین 
غفاري ثبت خواهد شد. در اين مجموعه فاطمه گودرزي، رحیم 
نوروزي، امیرمحمد زند، عل��ي دهكردي، كاظم هژيرآزاد، جعفر 
دهقان، سیروس همتي، نیما رازاني، معصومه بافنده، بهروز چاهل 
)دو رگه ايراني- هندي( حضورشان قطعي است و بازيگران مطرح 

ديگري در مرحله عقد قرارداد هستند. 
اين كارگردان تصريح كرد: در اين سريال زن و مرد ايراني تفنگ 
به دس��ت و كنار هم، از مام میهن تا پاي جان دفاع مي كنند و 

لحظاتي ناب را شاهد خواهیم بود.

با عبور 7۵درصد از مرحله پيش توليد 

»ايل دا« پربازيگرترين سريال دفاع مقدس ساخته مي شود

فراستي بد، فراستي خوب 
مسعود فراس��تي داراي چند ويژگي اس��ت كه همواره سبب 
شده جبهه فرهنگي انقالب در برهه هاي مختلف او را به عنوان 
يك منتقد سینمايي بر صدر بنشاند كه از جمله مهم ترين آنها 
معاشرت چندساله او با شهید سیدمرتضي آويني و همكاري 
در مجله سوره آن هم در زماني است كه بسیاري از به اصطالح 
خودي ها آوين��ي را طرد ك��رده بودند اما غیر از همنش��یني 
و همنفس��ي با س��یدمرتضي آنچه سبب مي ش��ود فراستي 
همواره منتقد محبوب جبهه انقالب باش��د شخصیت جذاب، 

صريح اللهجه و بي پرواي اوست. 
وقتي اين صراحت لهجه چاشني سواد باالي سینمايي او شده 
و به اين معجون غی��رت و وطن پرس��تي مثال زدني اش اضافه 
مي شود، از او شخصیتي دوست داشتني براي انقالبي ها مي سازد؛ 
شخصیتي كه يك تنه آثاري را كه به انگیزه منافع شخصي روي 
وجهه ايران يا انقالب خط كشیده اند رسوا مي كند و زير تیغ نقد 
جدي مي برد. همین باعث مي ش��ود وجود او زينت المجالس 
محافل سینمايي جبهه فرهنگي انقالب باشد اما فراستي مثل 
همه آدم ها يك پاشنه آشیل يا نقطه ضعف جدي هم دارد كه 
خیلي وقت ها اگرچه سبب مي شود نام او بیش از سايرين بر سر 

زبان ها باشد اما تاثیر نقد او را به شدت كاهش مي دهد. 
اين ديگر مسئله محرمانه اي تلقي نمي شود كه فراستي زماني 
به شدت سمپات گروه هاي چپ ماركسیستي بوده است. خود او 
دو سه سال پیش تمام ماجرا را در گفت وگو با يك رسانه مطرح 
كرده است. چپ بودن البته در مقطعي از تاريخ سیاسي ايران و 
جهان اصالً غیرعادي نبوده است و رسوخ آن حتي در میان برخي 
جريان هاي مذهبي جامعه ما نیز در آن دوران مسئله اي عادي 
تلقي مي شده تا آنجا كه علي شريعتي از ابوذر، صحابه پیامبر)ص( 
به عنوان يك سوسیالیست ياد مي كند اما اين پديده به طور عادي 
روي خلق و خوي مسعود فراستي اثر گذاشته و قدري ته نشین 
شده و همین سبب مي ش��ود كه روحیه اي تند و بي پروا داشته 
باشد. اين تند بودن همان انگي است كه همه انقالبي ها همواره 
از سوي دلدادگان غرب گرايي بحق يا ناحق متهم به آن شده اند. 
فراستي جمعه شب در حال نقد فیلم »شبي كه ماه كامل شد« 
آنقدر تند مي شود كه از يك خاندان بزرگ كه در فیلم به آن اشاره 

شده با لفظي تند و به دور از ادب ياد مي كند. 
اينجاست كه حتي اگر او بهترين نقد سینمايي را هم به فیلم 
داشته باشد مس��موع نخواهد بود و تحت الشعاع ادبیات تند و 
زننده به حاش��یه مي رود. اينكه او به فیلم چه ايراداتي وارد و 
چه نكاتي مطرح كرد همه به كنار مي رود و ديگر كسي به اين 
گوش نخواهد داد كه فراستي چه حرف هايي درباره فیلم مطرح 
كرد، فارغ از اينكه سخنان او درباره فیلم »شبي كه ماه كامل 
شد« درست باشد يا غلط همه درباره شخصیت عصبي و تند او 

سخن خواهند گفت. 
هر چند اكثر منتقدان در جبهه فرهنگي انقالب نقد او به فیلم 
نرگس آبیار را قبول ندارند ولي آنچه اهمیت دارد اين است كه 
عده اي از جوانان جوياي نام عرصه نقد ممكن است از اين ادبیات 
بي پروا و تند خوششان بیايد و همین مشي را براي خود انتخاب 
كنند آنچه در اين میان ذبح مي شود، نقد منصفانه و حكیمانه 
و علمي است؛ نقدي كه فراستي نشان داده سواد و تبحر ورود 
به آن را دارد و مي تواند در مقابل بهترين منتقدان با استدالل 
و منطق علمي سربلند بیرون بیايد و  اي كاش مسعود فراستي 
كمي تندمزاجي اش را كنترل مي كرد تا ديگر كسي نتواند او را 
به اين بهانه تخطئه كند. فراستي نشان داده كه نسبتاً در وادي 

سینما و در میان منتقدان آدم آزاده اي است. 
او برخالف بسیاري از منتقدان سینمايي هیچ گاه قلم خود را به 
هیچ مرام و مسلك و جرياني نفروخته و خیلي وقت ها يكه و تنها 
در مقابل هجوم سیل آساي سینماي جشنواره اي ايستاده است. او 
اگر كمي ادبیات خود را ارتقا دهد، بي ترديد تاثیرگذارترين منتقد 
سینمايي ايران خواهد بود اما وقتي روي همین ادبیات تأكید دارد 
اثر نقدهايش به شدت كاسته مي شود. آنچه جريان ضدسینمايي 
مي خواهد اين است كه فراستي همین ادبیات تند را ادامه دهد اما 

او مي تواند تصمیم بگیرد كه در زمین چه كسي بازي كند.

جواد محرمی     یادداشت

 مسابقه كاريکاتور »ترامپيسم2«
كليد خورد

دومي�ن دوره مس�ابق�ه بين المللي كارت�ون و كاريک�اتور 
و  هن��ري  س��ازم�ان  هم��ت  ب�ه  ت�رامپي�س��م 
ام�ور س�ينم�ايي دف��اع مق�دس آغ��از ب�ه كار ك�رد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، طي حكمي از سوي علي اصغر 
جعفري رئیس س��ازمان هنري و امور س��ینمايي دفاع مقدس، 
سیدمس��عود ش��جاعي طباطبايي به عنوان دبی��ر دومین دوره 
مس��ابقه بین المللي كارتون و كاريكاتور ترامپیسم منصوب شد. 
نخستین دوره اين مسابقه با حضور هنرمنداني از ۷5 كشور دنیا 
در سال 1396 و با هدف نمايش هجو سیاست هاي مداخله جويانه 
و جنگ طلبانه  امريكا برگزار شد كه در مجموع 1634 اثر از 585 

هنرمند به دبیرخانه اين مسابقه ارسال شد.

    تجسمی

در جريان نشست بررسي مستند »روزي روزگاري در مراكش« مطرح شد 

روايت حبيب احمدزاده از مواجهه كيارستمي با مرگ و جنگ
   محمدصادق  عابديني

حسين انتظامي باالخره اولين تغييرات در سطح مديران مجموعه تابعه اش را 
انجام داد. در ميان تغييرات در سازمان سينمايي، رفتن ابراهيم داروغه زاده 
و آمدن مه�دي طباطبايي نژاد به معاونت نظارت و ارزش�يابي بيش�تر به 
چشم مي خورد؛ جايي كه مي تواند پاشنه آشيل سازمان سينمايي باشد. 

    سفيدنمايي رئيس از معاون خود
روز گذش��ته مانند اكثر مراس��م هاي توديع و معارفه، رئیس سازمان از مدير 
بركنار شده تعريف كرد و از محاسن مدير جديد گفت. حسین انتظامي درباره 
داروغه زاده معاون بركنار شده نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي كه همزمان 
دبیري جشنواره فجر را نیز برعهده دارد، گفت: »يكي از ويژگي هاي اصلي آقاي 
داروغه زاده به جز دانش و خوش فكري، خوش اخالقي اش اس��ت و چیزي كه 
براي من مهم بود اينكه عمده سینماگران كشور از ُحسن تدبیر ايشان راضي 

بودند و انصافاً كارهاي بسیار مؤثري در دوره مديريت ايشان انجام شد.« 
وي در ادامه بیان داشت: »در جشنواره فیلم فجر هم آقاي داروغه زاده عملكرد 
بسیار خوبي داشت و انضباط و شفافیت او زبانزد بود. طبق دستور وزير همه 
رويداد هاي فرهنگي بايد ظرف مدت 45روز هزينه هاي خود را اعالم كنند 
كه ايشان با مديريت خوبشان اين كار را انجام دادند و سال گذشته نسبت به 
سال هاي قبل در جشنواره شاهد فیلم هاي خوبي بوديم، اگر چه تالش خود 
سینماگران بوده است كه ما خادم آنها هس��تیم اما نوع مديريت دبیرخانه 
جشنواره هم تاثیرگذار بوده كه اين نشان از موفقیت ايشان است. ضرورت 

داش��ت اين دو حوزه راهبردي يعني دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر و ارزش��یابي و نظارت از هم 
جدا باشد كه ايشان در جشنواره مستقر شدند.« 
به رغم ن��گاه كام��اًل س��فید حس��ین انتظامي به 
فعالیت هاي معاون سابق نظارت و ارزشیابي سازمان 
سینمايي، فعالیت ها و كارنامه ابراهیم داروغه زاده، 
با نقد هاي فراواني همراه بوده است. داروغه زاده با 
تحصیالت در رشته پزش��كي، از جمله كارمندان 
رسمي سازمان صداوسیماست كه به وزارت ارشاد 

مأمور شده است، در ابتداي حضور حسین انتظامي در سازمان سینمايی حرف و 
حديث هايي مبني بر بازگشت وي به صداوسیما مطرح شد. 

داروغه زاده از خرداد م��اه 96، جايگزين حبیب ايل بیگي در معاونت نظارت و 
ارزشیابي سازمان سینمايي شد. در حكم انتصاب وي نكاتي مانند »صیانت از 
ارزش هاي فرهنگي ايراني- اسالمي، استقرار روش هاي متناسب براي تولید آثار 
ارزشمند، تقويت فضاي تعامل و اعتماد متقابل با فیلمسازان و حركت به سمت 
استقرار نظام حرفه اي در حوزه تولید و پخش فیلم« ديده مي شود؛ مواردي كه 
عدم تحقق هر كدام از آنها باعث شد تا عملكرد داروغه زاده به عنوان سكاندار 

يكي از مهم ترين معاونت هاي سازمان سینمايي زير سؤال برود. 
    جاي خالي داروغه زاده 

قرار گرفتن فیلم »هجوم« در بخش فیلم هاي همجنس گرايانه در جشنواره 
برلین سال 2۰18، باعث شد تا نظر ها به سمت اين فیلم كه در گروه فیلم هاي 

هنرو تجربه قرار داش��ت، جلب ش��ود. معاونت نظارت و ارزشیابي متوجه 
مضمون همجنس گرايانه اين فیلم نشده بود و سؤال اين بود كه اكنون كه 
چنین افتضاحي به بار آمده، مسئول مستقیم نظارت بر سینما كجاست؟! اما 
جناب مسئول در ايران نبود. داروغه زاده عكسي از خود در آمستردام هلند 
منتشر كرد كه بسیار ش��اد در حال كبوتر بازي بود! اين تصوير انتقادهاي 

زيادي را در داخل ايران به دنبال داشت. 
   سينمايي با طعم ابتذال

يكي از برجسته ترين نكات در كارنامه دو سال و يك ماهه ابراهیم داروغه زاده 
در معاونت ارزشیابي س��ازمان سینمايي ترويج س��ینماي كمدي تجاري به 
س��خیف ترين ش��كل ممكن اس��ت. افزايش تعداد فیلم هاي كمدي بر پرده 
سینماها و تغییر سبد اكران سینماها به نفع آثار مبتذل كمدي، يكي از مسائل 
نگران كننده سینماي ايران است. شور شدن آش تولید و اكران فیلم هاي كمدي، 
باعث شد تا حجت االسالم پژمانفر عضو كمیسیون فرهنگي مجلس با مستهجن 
خواندن برخي فیلم هاي كمدي اكران شده به انتقاد از عملكرد سازمان سینمايي 
بپردازد. داروغه زاده در واكنش به اين سخنان با انكار وجود چنین فیلم هايي 
درخواست كرد كه اگر پژمانفر فیلمي مستهجن را مي شناسد معرفي كند! بعد از 
عضو كمیسیون فرهنگي خواست تا »دقیق تر راجع به اين قضیه صحبت كند«! 
به رغم انكار چنین فیلم هايي اما نوروز سال 98، اكران فیلمي با عنوان »رحمان 

14۰۰« نشان داد كه چه كسي بايد دقیق تر صحبت كند!
  »رحمان 1400« شاهکار نظارت

فیلم كمدي »رحمان 14۰۰« كه سرش��ار از ش��وخي ها و اشارات جنسي 
اس��ت، همزمان با آغاز اكران هاي نوروز 98 به پرده سینما ها آمد. اين فیلم 
يكي از گسترده ترين اكران هاي سال جاري را در اختیار داشت و در حالي روز 
25فروردين توقیف شد كه صدرنشین فروش نوروز بود. دلیل شگفت انگیز 
توقیف اين فیلم، اكران نسخه غیرمجاز بود. به عبارت ديگر صاحبان فیلم 
رحم��ان 14۰۰ حدود يك ماه نس��خه اي را اكران مي كردند كه س��ازمان 
س��ینمايي به آن مجوز نداده بود و در اين مدت ابراهیم داروغه زاده متوجه 
نشده بود يك فیلم غیر مجاز روي پرده سینماست! تخلف علي سرتیپي در 
اكران فیلم »رحمان 14۰۰« به جاي اينكه با مجازات روبه رو شود با حمايت 
روبه رو شد و فیلم »تگزاس2« كه پخش آن بر عهده فیلمیران )دفتر پخش 

فیلم به مديريت علي سرتیپي( است روی پرده رفت. 
   پول هاي مشکوك و موضع غيرشفاف معاون!

 روز گذشته كه داروغه زاده در سالن سازمان س��ینمايي ارشاد توديع شد، 
سحر قريشي بازيگر سینما اعالم كرد كه 28میلیارد تومان در پروژه »رقص 
روي شیشه« گم شده و چك دستمزد بازيگران سريال برگشت خورده است. 
اين اظهار نظر باز هم مسئله عدم نظارت بر سینما و شبكه نمايش خانگي 
را پررنگ كرد. در ماه هاي اخیر بس��یاري از فعاالن سینما از نفوذ پول هاي 
مشكوك به س��ینما گفته اند كه هر بار با واكنش منفي و مواضع غیرشفاف 
داروغ��ه زاده مواج��ه ش��ده اند، از جمله موضع 
مشهور وي در نشس��ت خبري سي وهفتمین 
جشنواره فیلم فجر كه در آن داروغه زاده از قوه 
قضائیه خواست اگر اطالعاتي از پول كثیف در 

سینما دارد، اعالم كند. 
   درخواست از معاون جديد

روز گذش��ته با اعالم جايگزيني س��یدمهدي 
طباطبايي نژاد با ابراهیم داروغه زاده، محمدرضا 
شفاه، تهیه كننده فیلم »ديدن اين فیلم جرم 
است« دست به قلم ش��د و با انتشار يادداش��تي خطاب به معاون جديد 
سازمان سینمايي خواستار موضع رسمي و شفاف سازمان سینمايي درباره 
اين فیلم شد. به گفته شفاه، سازمان سینمايي صدور پروانه نمايش»ديدن 
اين فیلم جرم اس��ت« را انصراف از اكران نوروزي عنوان كرده بود كه اين 
اتفاق به رغم گذش��ت چهار ماه هنوز رخ نداده است. موضوع چالش هاي 
پیش آمده براي صدور مجوز نمايش فیلم »رد خون« نیز يكي از مواردي 
است كه در چند روز اخیر مطرح شده است. گويا ابراهیم داروغه زاده صدور 
مجوز نمايش اين فیلم را كه علیه منافقین ساخته شده، ممیزي و اصالح 
آن عنوان كرده اس��ت؛ موضوعي كه باعث تعجب شده است و اينكه چرا 
بايد جنايات منافقین در سینما ممیزي شود؟! داروغه زاده در حالي پست 
معاونت ارزشیابي را ترك كرد كه پاسخي به اين سؤال نداد! اكنون وي دبیر 

سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر است.

توديع و معارفه مديران جديد سازمان سينمايي

 مدير بي ربط 
از پاشنه آشيل سينما دور شد

داروغلله زاده بللا تحصيللات 
در رشللته پزشللكي، از جمللله 
كارمنللدان رسللمي سللازمان 
صداوسيماسللت كه بلله وزارت 
ارشللاد مأمللور شللده اسللت

به قلم سيدياسر جبرائيلي در 3فصل و 620صفحه

كتاب »روايت رهبري« رونمايي شد

»رواي�ت رهب�ري« اث�ر سيدياس�ر جبرائيل�ي ب�ا حض�ور 
فع�االن فرهنگ�ي و رس�انه اي معرف�ي و رونماي�ي ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، آيین رونماي��ي كتاب روايت 
رهبري با حضور حجت االسالم محس��ن قمي معاون ارتباطات و 
 بین الملل دفتر مقام معظم رهبري، سعید اوحدي رئیس سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران و ايمان عطارزاده هماهنگي و 
رئیس حوزه رياست موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي در 

فرهنگسراي انديشه برگزار شد. 
كتاب »روايت رهبري« به قلم سیدياس��ر جبرائیلي در سه فصل و 
62۰ صفحه، روايت جامع و دست اولي است از »رسمیت و قانوني 
ش��دن رهبري حضرت امام خمیني)ره( با مصوبه مجلس خبرگان 
قانون اساس��ي«، »تعیین آيت اهلل منتظري به رهبري آينده توسط 
مجلس خبرگان رهبري و س��پس ع��زل وي« و در نهايت »تعیین 
حضرت آيت اهلل خامنه اي توسط مجلس خبرگان به رهبري انقالب 
اسالمي« كه از سوي انتشارات انقالب اسالمي روانه بازار نشر شده 

است. از ويژگي هاي »روايت رهبري« مي توان به استفاده از برخي 
خاطرات منتشرنشده سیاس��ي و مهم حضرت آيت اهلل خامنه اي به 

تناسب موضوعات مطرح شده در كتاب اشاره كرد. 
سیدياسر جبرائیلي نويسنده اين كتاب در بیان معرفي اين كتاب 
گفت: به نظرم روايت رهبري پاسخ به دو سؤال است؛ اول اينكه رهبر 
در نام جمهوري اسالمي چه كسي باشد و چه كسي نباشد و اينكه 
رهبر چگونه بايد انتخاب ش��ود و چگونه نبايد انتخاب شود. سعي 
كردم پاس��خ هاي صحیحي به اين س��ؤاالت بدهم تا خواننده را به 
خوبي اغنا كند. نويسنده كتاب روايت رهبري در اين مراسم گفت: 
پس از پیروزي انقالب اس��المي وظايف رهبري در ساختار جديد 
جمهوري اسالمي تعريفي نداشت و ما در فصل اول اين كتاب سعي 
كرديم فلسفه واليت فقیه را ترسیم كنیم و مسائل منتهي به تصمیم 

مجلس خبرگان قانون اساسي را روايت كرديم. 
جبرائیل��ي اصافه كرد: حضرت ام��ام)ره( از زمان پی��روزي انقالب تا 
شهريور 58 كه اصل واليت فقیه تصويب شد درباره واليت فقیه حرفي 
نمي زنند، اما جريان لیبرال با تمام توان ابتدا مقابل جمهوري اسالمي 
مي ايستد و پس از اينكه ساختار نظام تعیین شد سعي مي كند محتواي 
نظام را سكوالر بخواند. تمام اين موارد براي مخاطب نسل سوم انقالب 
در كتاب آمده اس��ت. جبرائیلي گفت: در فصل دوم موضوع رهبري 
آيت اهلل منتظري بررسي شده است و براي اولین بار تالش هاي رهبر 
انقالب براي عدم عزل آيت اهلل منتظري از زبان ايشان نقل شده است. 
اين پژوهشگر افزود: در فصل سوم به انتخاب رهبري آيت اهلل خامنه اي 
پرداخته شده است و به اين سؤال كه چرا حضرت امام آيت اهلل خامنه اي 

را گزينه مناسب رهبري مي دانستند پاسخ داده شده است.

 آغاز مسابقه ملي كتابخواني
»اوسنه گوهرشاد« 

مديرعامل به نشر )وابس�ته به انتشارات 
آس�تان قدس رضوي( از آغاز شش�مين 
پوي�ش مطالعات�ي اي�ن مجموع�ه در 
قالب مس�ابقه كتابخواني ملي »اوس�نه 
گوهرشاد« همزمان با دهه كرامت خبر داد. 
به گ��زارش ف��ارس، حس��ین س��عیدي با 
اعالم اينكه از س��ال 95 تاكنون پنج پويش 
مطالعاتي شامل مسابقه كتابخواني ريحانه 
1 و 2، مهمان امام، دعب��ل و زلفا و در هواي 

انقالب به مناسبت هاي گوناگون و در گسترده كشوري توسط اين مجموعه برگزار 
شده است، خاطرنشان كرد: در مجموع اين پنج پويش بالغ بر 36۰هزار نفر در اين 
مسابقات كتابخواني شركت كرده اند. س��عیدي همچنین در تشريح مسابقه ملي 
كتابخواني »اوس��نه گوهرش��اد« ويژه دهه كرامت گفت: كتاب اوس��نه گوهرشاد 
مجموعه داستان هاي به هم پیوسته فارسي و روايت خیالي همگام با داستاني نو و 
مبتني بر حقیقت از واقعه 21تیر ماه و شهادت و سركوب خونین قیام مردم در مسجد 

گوهرشاد و حرم مطهر رضوي و زندگي گوهرشاد بیگم در دوره تیموريان است. 
س��عیدي بیان كرد: عالقه مندان مي توانند با خريد كتاب »اوسنه گوهرشاد«، 
پس از مطالعه دقیق كتاب پاسخ س��ؤاالت و كد انحصاري روي برگ سؤال را 
طبق الگوي ارائه شده به س��امانه پیامكي اعالم شده ارس��ال نمايند تا عالوه 
بر قرعه كش��ي بزرگ نهاي��ي از جوايز هش��ت هفته قرعه كش��ي ويژه تمامي 

شركت كنندگان در مسابقه بهره مند شوند.

   فرزين ماندگار
»عب�اس كيارس�تمي مي گف�ت از نظر س�ني ب�ه جايي 
رس�يده ام كه هر روز بايد به م�رگ فکر كن�م و به همين 
دليل ه�ر روز ك�ه از خ�واب بيدار مي ش�وم خ�ودم را با 
كارهاي مختلفي س�رگرم مي كنم تا به مرگ فکر نکنم.«

حبیب احمدزاده با بیان اين مطلب در جريان نشست پرسش 
و پاس��خ مس��تند »روزي روزگاري در مراكش« كه با حضور 
سیف اهلل صمديان س��ازنده اين فیلم برگزار شد ضمن روايت 
خاطره هايي از ديدارهاي پراكنده  خود با عباس كیارس��تمي 
گفت: »كیارستمي انسان بزرگي بود كه برخالف تصور و ديدگاه 
موجود، اصالً فرصتي براي ديده شدن ساير وجوه شخصیتي اش 
پیدا نكرد و در اين زمینه، مقصر اصلي، همه  ما كساني هستیم 
كه به دلیل مرزبندي هاي مرسوم، اين فرصت را از او گرفتیم.«

احمدزاده گفت: »كیارستمي تعريف مي كرد در زمان جنگ به 
آبادان سفر كرده تا از نزديك با وضعیت جنگي برخي شهرهاي 
جنوبي آشنا شود. ظاهراً وقتي صداي س��وت يك خمپاره را 
شنیده، خود را محكم به زمین انداخته و همین باعث شده بود 
صورتش زخمي شود. او به قدري براي احساسات مردم احترام 
قائل بود كه به مادران ش��هدايي كه در نزديكي منزل ايشان 
زندگي مي كردند سر مي زد و حال آنها را مي پرسید. در حقیقت 
بايد گفت اين نكته هاي ظريف، بخش هايي است كه در مورد 

شخصیت فردي او ناگفته و طبعاً ناديده مانده است.« 
احمدزاده همچنین گفت: »كیارستمي همیشه خود را خاك 
پاي رزمندگاني مي دانست كه وقتي در اين مملكت جنگ شد، 
داوطلبانه خود را به خط مقدم رساندند تا از مرزهاي كشور دفاع 
كنند.« احمدزاده كه جدا از فعالیت در عرصه  سینماي مستند 
به عنوان عضو هیئ��ت مديره  موزه  صلح فعالی��ت دارد، افزود: 
»كیارستمي در س��ال هاي پاياني عمر خود ديداري هم از اين 
موزه داشت و اين بازديد در روحیه  او كه انساني بسیار عاطفي 
بود تاثیر چشمگیري داشت، به صورتي كه چند روز بعد از بازديد 
از موزه  صلح با من تماس گرفت و گفت در چند روز گذشته به 
قدري درگیر موضوع  شده كه نتوانسته هیچ كار ديگري انجام 
دهد.« وي گفت: »كیارستمي معتقد بود جانبازهايي كه در موزه 
حضور دارند به او ياد داده اند كه تا زنده است بايد زندگي را تجربه 
كند و پیشنهاد داد باهم به شلمچه برويم اما اين تصمیم با عمل 

جراحي او مصادف شد و متأسفانه هیچ  وقت عملي نشد.«
بنا بر اين گزارش در بخش ديگري از اين جلس��ه، س��یف اهلل 
صمديان، كارگردان فیلم مورد بحث، در پاس��خ به پرسش��ي 
درباره  نحوه  تولید اين فیلم گفت: »سال 2۰۰5 مديران بنیاد 

فیلم ترايبیكا از من خواس��تند تا درباره  كارگاه فیلمس��ازي 
مشترك میان عباس كیارس��تمي و مارتین اسكورسیزي كه 
در مراكش برگزار مي شد يك فیلم بسازم. براي انجام اين كار 
هشت فیلمساز جوان انتخاب شده بودند و قرار بود فیلم نهايي، 

گزارشي از اين رويداد مهم سینمايي باشد.«
وي گفت: »زماني كه مي خواستم اين فیلم را بسازم به اين فكر 
مي كردم كه متأسفانه در عالَم سیاست، كمتر سیاستمداري 
را مي توان پیدا كرد ك��ه بتواند با حرف هاي سیاس��ي روابط 
انساني میان افراد كشورهاي مختلف را تقويت كند و به همین 
دلیل در همان ابتداي فیل��م از حرف هاي تهییج كننده  جرج 
بوش علیه ايران و سوريه اس��تفاده كردم؛ حرف هاي به ظاهر 
تعیین كننده اي كه در حال حاضر حدود 13سال از ابراز آنها 

مي گذرد اما تاكنون هیچ نتیجه اي نداشته است.«
صمديان كه در پاسخ به مجري برنامه، مصطفي شیري سخن 
مي گفت، افزود: »در حقیقت اين فیلم درباره  ايجاد دوس��تي 
ماندگار میان دو فیلمساز كاماًل متفاوت از كشورهاي ايران و 
امريكا توسط مديوم رشك برانگیزي به نام سینماست؛ رسانه  
شگفت انگیزي كه باعث ش��د اين دو فیلمس��از در سرزمین 
مراكش باهم ديدار كرده و به اظهار نظر درباره  كارهاي يكديگر 
بپردازند.« وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود گفت: 
»از نگاه من نه اسكورسیزي امريكايي است و نه كیارستمي، 
ايراني. هر دوی آنها شهرونداني هس��تند كه در جهاني بدون 
مرز با هويت هاي خود زندگي مي كنند و مهم ترين امتیازشان 
اين است كه با نام كشور خود شناخته مي شوند؛ يكي ايراني و 
ديگري امريكايي.« صمديان همچنین درباره  ويژگي هاي تولید 
»روزي روزگاري در مراكش« گفت: »واقعیت اين است كه با 
محدوديت زماني خاصي كه براي آماده سازي اين فیلم داشتیم، 
اگر خانم مستانه مهاجر، تدوين آن را برعهده نگرفته و به طور 
كامل بر آن متمركز نشده بود، شايد امكان نداشت بتوانیم اين 

فیلم را به دست سفارش دهنده اش برسانیم.«

    كتاب


