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 كس�ی كه ب�ه ن�وايی رس�يد 

تج�اوزكار ش�د. 

    محمدصادق  عابديني
برنام��ه اس�تعداديابي ك�ودكان و ن�وج�وان�ان ب�ا 
عن�وان »نوس�تاره« جهت پخ��ش در ش�بكه نم�ايش 
خانگ��ي و س�ايت هاي اينترنت�ي تولي�د م�ي ش�ود. 
محسن احتشامي، طراح و كارگردان برنامه »نوستاره« در نشست 
خبري اين برنامه، گفت: در مرحله اول 98 شركت كننده باهم به 
رقابت مي پردازند و شركت كنندگان گوناگوني در اين میان حضور 
دارند. در اين برنامه جنبه هاي گوناگون هنري، ورزشي و اجتماعي 
در نظر گرفته شده است. درباره داوران هم تالش كرده ايم از افراد 
خبره در اين میان استفاده شود. احتشامي با اشاره به ضبط برنامه 
»نوس��تاره« در جزيره كیش، درباره داوران و مجريان اين برنامه، 
گفت: در اين راستا الهه رضايي، بهنام صفاريان و ياسر خاصب به 
عنوان داور در برنامه نوستاره حضور خواهند داشت. نیلوفر امین فرد 
و مهیار مجیب نیز از مجريان اين برنامه هستند. در هر قسمت دو 
نفر به  عنوان برگزيده انتخاب مي شوند كه يكي از آنها را داوران و 

ديگري را تماشاگران انتخاب مي كنند. 
وي با انتقاد از برنامه هاي اس��تعداديابي تلويزي��ون، گفت: اين 
برنامه ها محلي براي كشف استعداد نیس��تند بلكه محلي براي 
مطرح كردن افراد حرفه اي اس��ت. كارگردان برنامه »نوستاره« 
تأكید كرد: به نظرم تنها برنامه واقعي استعداديابي برنامه اي است 
كه در حوزه كشف استعداد كودكان كار كند. احتشامي با اشاره 
به تفاوت هاي میان برنامه »نو ستاره« و »عصر جديد« گفت: در 
برنامه »نوستاره« ضربدرها را حذف كرده ايم و هیچ كودكي حین 

اجراي برنامه با ضربدر مواجه نمي شود. 

وي در جواب به اين سؤال كه آيا پیش از ضبط برنامه ريزي براي كشف 
استعدادها و تمرين هاي آنها انجام داده ايد، بیان كرد: از طريق فراخواني 
كه داديم براي ما فیلم ارس��ال ش��د و هیئت انتخاب آنها را گلچین و 
انتخاب كردند اما فعاًل برنامه ريزي براي تمرين صورت نگرفته است. 
احتشامي درباره حضور سلبريتي ها در برنامه گفت: من شخصاً به عنوان 
كسي كه كارِ اجرا مي كنم و مدرس هستم، مخالف حضور سلبريتي در 

اجرا هستم و هركس بايد در زمینه تخصصي خود كار كند. 
در تلويزيون مجري ها يك��ي يكي حذف مي ش��وند و هنرمندان، 
بازيگران و ورزش��كاران جاي آنها را در اجرا مي گیرند. الهه رضايي 
نیز با اشاره به اجراي محمدرضا گلزار در برنامه »برنده باش« گفت: 
اگر برنامه اي درست س��اخته شده باشد ديده می ش��ود و اگر قرار 
باش��د برنامه اي به خاطر مجري اش ديده ش��ود، اصاًل ارزش ديده 
شدن ندارد. برنامه »نو ستاره« قرار است در 20قسمت تولید شود 
و ش��ركت كنندگان آن در دو گروه سني باهم رقابت مي كنند. اين 

مجموعه از طريق شبكه نمايش خانگي منتشر مي شود.

انتشار برنامه استعداديابي كودكان در شبكه نمايش خانگي

»نوستاره« براي معرفي بااستعداد ها مي آيد

راهكاري براي ورود هنر متعهد و انقالبي 
به گردونه اقتصاد هنر

»مسئله اقتصاد در هنر، مس��ئله مهمي است؛ نكته اي است كه 
به دستگاه هاي اجرايي مربوط مي ش��ود و من به خصوص تكیه 
مي كنم بر اينكه دوستان وزارت ارشاد به آن توجه كنند. راست 
مي گويند - هم فیلمسازها، هم بقیه بخش هاي هنري - عالوه بر 
اينكه وضع خود هنرمندان از لحاظ زندگي، چندان ممتاز نیست 
و در خیلي جاها در حّد قابل قبولي نیست...« اين بخشي از بیانات 
رهبري بود كه در ديدار با اصح��اب فرهنگ و هنر در تاريخ يكم 
مردادماه 1380 اظهار كردند. در بخش��ي از همین ديدار، مقام 
معظم رهبري بر ضرورت كمك به هنرمندان تأكید مي كنند، به 

ويژه هنرمنداني كه »به چیزهايي پايبند هستند«. 
رهبري همواره با توصیه هاي خود نقشه راه را پیش روي  مجريان 
و كارگزاران قرار مي دهند تا با تدبیر و درايت، گره هاي پیش رو  
گشوده شوند، به ويژه آنجا موضوع اهمیت بیشتري مي يابد كه 
مسئله در ارتباط با معیشت گروه هاي مرجعي باشد كه هنرمند 

هستند و فرهنگساز. 
مي دانیم دنیا در يك ب��ازه زماني طوالني به موضوع اقتصاد هنر 
بسیار پرداخته و موفقیت هاي زيادي هم كسب كرده است. در 
سال هاي اخیر هم اين موضوع مورد توجه محافل تخصصي اعم از 
بخش دولتي و خصوصي در ايران قرار گرفته و مقاالت، كتاب ها و 

سمینارهايي با اين موضوع هم نوشته و برگزار شده  است. 
اما پس از اين تالش هاي تئوري، جامعه هنري به داوري درباره 
دستاوردها و خروجي اين موضوع مي پردازند؛ اينكه آيا معیشت 
هنرمندان نسبت به قبل بهبود يافته است؟ موضوع قابل توجه 
اينكه نمي توان هنرهاي مختلف را در يك كفه ترازو گذاشت و به 
داوري يكسان درباره آنها پرداخت، البته همواره برخي از نام آوران 
عرصه هنر كه به سلبريتي ها اشتهار دارند همیشه از تمكن كافي 
برخوردار بوده اند، مي ماند ساير هنرمندان كه دست شان نسبت 

به سايرين از رسانه و ساير محافل مرتبط، كوتاه تر بوده است. 
جامعه ما به طور عام و بخش هنري به طور خاص به اين نكته رسیده 
است كه نمي توان و نبايد تحقق همه خواس��ته ها و انتظارات را از 
دولت داشت، به ويژه در ش��رايطي كه اقتصاد در تنگنا قرار دارد و 
تأمین كاالهاي معیشتي براي دولتمردان از اولويت برخوردار است، 
مي ماند تالش و نوآوري بخش خصوصي. به درستي و در حقیقت 
تجارب موفقي از دنیا در بخش اقتصاد هنر پیش روي ما قرار دارد 
كه مي توان با بومي سازي آنها به هنر و اقتصاد هنرمندان مدد رساند. 

يكي از اين تجربه ها برگزاري حراج هاي هنري در دنیاست. 
حراج هاي »ساتبیز« و »كريستیز« از جمله رويدادهاي باسابقه 
در دنیا هستند كه هنرمندان ايراني نیز توانسته اند در اين حراج ها 
به ويژه كريستیز حضوري چشمگیر داشته باشند. »كريستیز« 
بزرگ ترين خانه حراج دنیاست كه بیش از 250سال قدمت و در 
كشورهاي بسیاري فعالیت دارد اما تا همین چند سال گذشته 
نام و نشاني از اين رويدادها در كشور ايران نبود كه بتواند آثار آن 
بخش از هنرمندان را كه به گفت��ه رهبري »به چیزهايي پايبند 
هس��تند« نش��ان دهد و در معرض فروش بگذارد ام��ا با وجود 
تمام مشكالت، س��رانجام اولین چكش يك رويداد داخلي با نام 
»حراج تهران« در سال 1391 زده ش��د و اين رويداد با رعايت 
استانداردهاي جهاني توانس��ت در عرض هفت سال با10 دوره 
برگزاري، همراه با يك شیب رشد منطقي هم در عرضه آثار و هم 
در فروش، مسیر رو به رشدي را طي كند و توجه بازارهاي هنري 

دنیا را به سوي خود جلب نمايد. 
اين رويداد، جاهاي خالي بسیاري را پر كرد. اگر مروري به آخرين 
دوره اين حراج داشته باشیم، شاهد آثاري از هنرمندان متعهد و 
ارزشي هستیم كه وارد اين حراج شده و چكش خوردند كه از آن 
جمله مي توان به آثار سعید صادقي، ايرج اسكندري، حبیب اهلل 
صادقي، مرتضي اس��دي، مرتضي گودرزي و هنرمندان جواني 

چون حسن روح االمین و محمدسعید نقاشیان اشاره كرد. 
بديهي است حضور آثار هنرمندان انقالبي در چنین رويدادهايي 
كمتر تجربه شده بود، مي توان بر اساس داده هاي فوق ادعا كرد 
كه اين حضور در واق��ع تحقق همان بخ��ش از فرامین رهبري 
درباره هنرمنداني اس��ت كه به »چیزهايي پايبند هستند«. اگر 
چه ترديدي وجود ندارد كه همه آثار عرضه شده در حراج تهران 
از نظر مضامین و مفهوم بر اس��اس قانون و عرف ايران اسالمي 
است اما آثار هنرمندان متعهد و ارزشي در اين حراج، به صورت 

مستقیم به مضامین ديني و انقالبي اشاره دارند. 
در كنار آثاري از هنرمندان انقالبي و متعهد كه براي نخستین بار 
از طريق حراج تهران، تجربه حضور در يك حراج با استانداردهاي 
جهاني را يافته ان��د، حضور و عرضه آثاري از نس��ل جوان در حراج 
تهران نیز حائز اهمیت اس��ت كه محمدحس��ین غالمزاده، حامد 
رش��تیان، طاهره صمدي طاري، طاهر پورحیدري، ايمان صفايي، 
فرزانه وزير تبار، سعید احمدزاده، يحیي گمار و حسین چراغچي 
از جمله هنرمندان جواني هستند كه آثارشان در دهمین دوره اين 
حراج كه به آثار هنر معاصر اختصاص داشت، عرضه شد و به فروش 
رسید. نمونه هاي فوق تنها مواردي از حضور آثار هنرمندان انقالبي 
و نس��ل جوان در دهمین دوره برگزاري حراج ته��ران بود. با مرور 
دوره هاي گذشته اين حراج نیز شاهد چنین آثاري هستیم كه در هر 
دوره به لحاظ تعداد و میزان فروش، رشد چشمگیري داشته است و 

البته ذكر همه اين موارد تطويل مطلب خواهد بود.

فرزين ماندگار     دريچه

چاپ نهم »فرشته اي در برهوت«
روايت دلدادگي دختري از اهل سنت به پسري شيعه به چاپ نهم رسيد. 
»فرشته اي در برهوت« نوشته مجید پورولي كلشتري، روايت داستاني دختري از 
اهل سنت سیستان و بلوچستان است كه دل در گرو پسري از شیعیان دارد و پس از 
مخالفت هاي فراوان خانواده، پسر به خواستگاري دختر مي رود. جلسه خواستگاري 
او به اثبات حقانیت امیرمؤمن��ان علي)ع( مي گذرد و خان��واده  دختر را متحول 

مي كند. اين جلسه با تعصب بزرگ خاندان او به چالش كشیده مي شود و... 

در بخشي از كتاب آمده است: حكیمه  خاتون آرام آرام پیش آمد و در يك 
قدمي رسول ايستاد و پرس��ید: آن جانماز را كه تربِت كربال بود همراهت 
آورده  اي؟! رسول سري تكان داد. دست كرد توي جیبش و جانماِز كوچك 

سبزي را بیرون آورد و طرِف حكیمه  خاتون بُرد.
فرشته اي در برهوت، به همت انتشارات عهدمانا در 72 صفحه منتشر شده 

و در كمتر از يك  سال به چاپ نهم رسیده است. 

نگاهی به فيلم سينمايی »زهرمار«

يك »زهرمار« ديگر در دوران افول سينما
   مينا محمدي

نگارش فيلمنامه مجموعه تلويزيوني حضرت 
موس�ي)ع( به مراحل پاياني رس�يده اس�ت و 
انتظار مي رود به زودي مراحل پيش توليد اين 
مجموعه 72 قسمتي تاريخي آغاز شود؛ سريالي 
كه در پروژه الف ويژه صدا و سيما قرار دارد و كار 
ساخت آن با درگذشت مرحوم فرج اهلل سلحشور 
با توقف چندساله مواجه شد و با بيماري جمال 
شورجه دوست ديرين سلحش�ور بار ديگر در 
وضعيتي مبه�م قرار گرفت ام�ا بحمداهلل عزم 
جدي براي ساخته ش�دن اين مجموعه وجود 
دارد. »جوان« س�راغ س�يداحمد ميرعاليي، 
تهيه كننده س�ريال حضرت موس�ي)ع( رفته 
تا ك�م و كي�ف پيش تولي�د آن را جويا ش�ود. 
مجموعه تلويزيوني موسي)ع( اكنون 

در چه مرحله اي از ساخت قرار دارد؟
االن براي پیش تولید سريال آماده مي شويم. 

فك�ر مي كني�د پيش توليد و س�اخت 
مجموعه موسي)ع( چقدر زمان ببرد؟

انجام پیش تولید حدود 9ماه زمان مي برد و پس از 
آن كار فیلمبرداري اصلي سريال را شروع خواهیم 
ك��رد. پیش بین��ي كرده ايم تولید اي��ن مجموعه 

تلويزيوني حدود سه سال زمان ببرد. 
 با توجه به اينكه مدت هاست زمزمه هاي 
ساخت س�ريال حضرت موس�ي)ع( به 
گوش مي رس�د، برايمان بگوييد از چه 
زماني نگارش فيلمنام�ه اين مجموعه 

تلويزيوني آغاز شده است؟
مرحوم فرج اهلل سلحش��ور ن��گارش فیلمنامه 
سريال 72قسمتي حضرت موسي)ع( را پیش از 
ساخت مجموعه تلويزيوني حضرت يوسف)ع( 
شروع كرده بود، با اين حال اين سريال از تولید 
بازماند و س��ريال يوس��ف)ع( مدت هاست كه 

نمايش داده شده است. 
 دليل اي�ن همه تأخير براي س�اخت 

چني�ن س�ريال مهمي كه ب�ه عنوان 
پروژه ويژه الف صداوس�يما شناخته 

مي شود چه چيزي است؟
تحقیقات براي نگارش فیلمنامه س��ريال حضرت 
موسي)ع( زمانبرتر از آنچه پیش بیني مي شد، بود و 
حساسیت هاي سازماني كارشناسان صدا و سیما نیز 
به نحوه پرداختن به زندگي حضرت موسي)ع( بیش 
از كارهاي مش��ابه تاريخي ديگر بود. عالوه بر اين 
پیروان اديان مختلف از جمله مسلمان ها، يهودي ها 
و مس��یحي ها نیز نظرات متفاوتي درباره داستان 
زندگي حضرت موسي)ع( داشتند كه بايد همه اين 
نظرات را در نگارش فیلمنامه در نظر مي گرفتیم، از 
اين جهت كار نوشتن ديالوگ ها زمانبر شد. مضاعف 
بر همه اين موارد كه باعث تأخیر در روند كار شده 
بود، درست زماني كه در تالش بوديم تا فیلمنامه 
نهايي شود، مرحوم سلحشور از دنیا رفت. همین 
موضوع وقفه اي در كار انداخت تا جمال ش��ورجه 
كارگرداني اين مجموعه را بر عهده گرفت. تمام اين 
اتفاقات كه حدود سه سال پیش رخ داده است روند 

كار را با وقفه اي جدي مواجه كرد. 
بعد از نگارش فيلمنامه توسط مرحوم 
سلحشور، باز هم مجبور به بازنويسي 

آن شديد؟
مرحوم سلحش��ور كار بازنويس��ي را انجام داده 
بودند اما با اين حال حجت االسالم محمدسعید 

بهمن پور بازنويسي نهايي را انجام دادند. 

در مصاحبه هاي قبلي دست اندركاران 
س�ريال گفته بودند كه يكي ديگر از 
داليل ايجاد وقفه در ساخت مجموعه 
حضرت موس�ي)ع( مش�كالت مالي 
ب�وده، برايمان بگوييد هن�وز هم اين 

معضل پابرجاست؟
از ابتداي امسال صدا و سیما با جديت تمام تأمین 
بودجه ساخت سريال را در برنامه قرار داده و اين 
مشكل اكنون مرتفع شده اس��ت، البته در كنار 
وجود مشكالت مالي و مس��ائلي كه قبل تر ذكر 
كردم، مدتي هم به اين دلیل كه شورجه كارگردان 
اين مجموعه دچار سكته شد در كار وقفه اي كوتاه 
افتاد كه خیلي سريع حتي از اين زمان هم جهت 
سر و سامان دادن به ساختار فیلمنامه و بازنگري 
دوباره آن استفاده كرديم و نگذاشتیم كار به طور 

كامل متوقف شود. 
با توجه ب�ه اينكه اين س�ريال برگي از 
تاريخ است برايمان بگوييد از چه منابع 

تاريخي بهره برديد؟
ساخت سريال حضرت موسي)ع( كاري تاريخي و 
بزرگ است، از تمام كتاب هاي ديني همچون قرآن، 
تورات و... بهره برديم، البته فقط به همین اس��ناد 
اكتفا نكرديم و از احاديث، روايات و حتي فیلم هاي 
ساخته ش��ده با اين موضوع نیز استفاده كرديم تا 

فیلمنامه اي جامع را تهیه كنیم. 
اشاره كرديد ساخت اين مجموعه كاري 
ب�زرگ و زمانبر اس�ت، فك�ر مي كنيد 
چه تع�داد بازيگر بايد در اين س�ريال 

نقش آفريني كنند؟
به طور دقیق نمي توان گفت چه تعداد بازيگر براي 
سريال حضرت موسي)ع( نقش آفريني مي كنند، 
چراكه در اين مجموعه سه دوره تاريخي از پیش 
از تولد حضرت موس��ي)ع( تا بعد از وفات شان را 
به نمايش خواهیم گذاش��ت. عالوه بر اين براي 
ش��خصیت موس��ي)ع( به غی��ر از دوره نوزادي 
حداقل به سه بازيگر براي دوره نوجواني، جواني و 
میانسالي نیاز است. بر همین اساس اين فیلمنامه 
پرش��خصیت اس��ت و به بازيگران زيادي براي 

نقش آفريني در آن نیازمنديم. 
طي فيلمبرداري آثار تاريخي مشابه سريال 
حضرت موس�ي)ع( معموالً شاهد حضور 
بازيگران خارجي ي�ا حداقل فيلمبرداري 
برخ�ي از قس�مت  ها در خارج از كش�ور 
هستيم، فكر مي كنيد براي اين مجموعه 

هم به چنين چيزهايي نياز باشد؟
براي اينك�ه بازيگ�ر خ�ارجي داشته باشی�م يا 
قسمت ه�ايي را در خارج از ايران فیلمب�رداري 
كنی�م هن�وز تصم�یم قطع���ي نگ�رفت��ه ايم، 
اما در پی�ش بیني ه�ايم��ان انجام چنین كاري 

هم هست.

در گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده سريال حضرت موسي)ع( مطرح شد 
 سريال موسي)ع(

از تورات هم سناريو دارد

س��اخت س��ريال حضرت موسي)ع( 
كاري تاريخ��ي و ب��زرگ اس��ت، از 
تم��ام كتاب ه��اي دين��ي همچ��ون 
ق��رآن، ت��ورات و حت��ي فيلم ه��اي 
س��اخته ش��ده نيز اس��تفاده كرديم 
ت��ا فيلمنامه اي جام��ع را تهيه كنيم

يك سال بعد از حضور نوازندگان ايراني در روسيه مطرح شد

ابهام مالي براي سفر حاشيه ساز اركستر ملي به جام جهاني

    محمد  صادقي
بع�د از ي�ك س�ال از حض�ور اركس�تر س�مفونيك اي�ران 
در روس�يه و اج�راي قطع�ه ب�راي تي�م مل�ي فوتب�ال ك�ه 
در مس�ابقات ج�ام جهان�ي حاض�ر ب�ود، اكن�ون ابهام�ات 
مال�ي درب�اره اي�ن س�فر گران قيم�ت پي�ش آمده اس�ت. 
س��ال پیش در گرماگرم اخبار ورزش��ي مرتبط با حضور تیم ملي 
ايران در مسابقات جام جهاني 2018 روسیه، خبري از سفر اركستر 
سمفونیك ملي ايران به روسیه براي اجري قطعه اي براي تیم ملي 
فوتبال منتشر شد؛ سفري كه با حضور حدود 100نفر برگزار شد 
و در زماني كه نرخ ارز به پرواز درآمده بود، حضور پرهزينه اركستر 

سمفونیك در مسكو، زير ذره بین رفت. 
در آن زمان، بنی��اد رودكي اعالم كرد همه هزينه هاي اين س��فر 
از سوي اسپانسر كه يكي از برندهاي مش��هور تولید البسه است، 
تأمین مي ش��ود اما اكنون با مطرح ش��دن درج هزينه هاي سفر 
اركستر س��مفونیك در فهرست هزينه هاي س��ال گذشته بنیاد 

رودكي، ابهاماتي در هزينه س��فر و منبع تأمی��ن آن پیش آمده 
اس��ت. غالمحس��ین زمان آبادي، مس��ئول فرهنگي فدراسیون 
فوتبال سال گذشته در مصاحبه اي هزينه تولید آهنگ و سفر به 
روسیه را 3/5میلیارد تومان اعالم كرد كه بخشي از آن را اسپانسر 

پرداخت كرده است. 
»ايلنا« در اين باره مي نويس��د: »بنیاد فرهنگ��ي- هنري رودكي 
روز دوشنبه، 19 شهريور 1397 به انتش��ار گزارش مالي خود در 
12ماه منتهي به 29/ 1396/12 اقدام كرد و اين در حالي است كه 
مسئوالن مربوطه در بخش حمايت از آموزش، تولید و خريد آثار 
هنري به نكته جالبي اشاره كرده اند. در بخشي از متن گزارش آمده 
است: »حمايت از آموزش، تولید و خريد آثار هنري شامل هشت 
مورد اس��ت كه مهم ترين آن پرداخت 545میلی��ون و 200هزار 
تومان براي پیش پرداخت ساخت سرود تیم ملي و اعزام اركسترها 
به روسیه است كه به صورت نقدي صرف شده است.« حال سؤال 
اين است كه با وجود اسپانسر و صرف هزينه هاي میلیاردي توسط 
موسسه »هاكوپیان« چرا بودجه اي معادل 545میلیون و 200هزار 
تومان را به پروژه روس��یه اختصاص داده و اين مبلغ كه به عنوان 

پیش پرداخت هزينه شده صرف چه مواردي شده است؟!«
در همین رابطه، علي اكبر صفي پور، مديرعامل بنیاد رودكي درباره 
عدم انتشار گزارش مالي سفر اركستر سمفونیك به روسیه با وجود 
گذشت يك سال از اين سفر، از انتشار جزئیات اين گزارش در آينده 
خبر داده و مي گويد: اگر در اين میان بنیاد رودكي مبلغي را براي به 
سرانجام رساندن پروژه اعزام اركسترها به روسیه هزينه كرده باشد، 

در گزارش مالي به آن پرداخته خواهد شد.

     خبر

 جشنواره عكس »هشت«
با موضوع شادي مي آيد

سومين جشنواره سراسري عكس »هشت« با موضوع شادي برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي جش��نواره عكس »هش��ت«، 
وجیه اهلل شیرمحمدي دبیر جشنواره عكس تلفن همراه »هشت«، شادي را 
رويكرد اصلي سومین دوره اين جشنواره دانست و گفت: تأثیر عمیق مدرنیته 
بر زندگي شهري از يك سو و افزايش هزينه هاي اقتصادي خانواده ها از سوي 
ديگر، جامعه را بیش از هر زمان ديگري به شادي و نشاط نیازمند كرده است. 
وي ادامه داد: اين موضوع در فرمايش��ات بزرگان ديني ما هم همیشه مورد 
تأكید بوده اس��ت. به عنوان نمونه، ام��ام رضا)ع( مي فرماين��د: بعد از انجام 
واجبات، كاري بهتر از ايجاد خوش��حالي براي مؤمن نزد خداوند نیست، به 
همین جهت در دبیرخانه جشنواره تصمیم گرفتیم »شادي« را محور اصلي 

سومین دوره اين رويداد فرهنگي- هنري اعالم كنیم. 
دبیر اين جش��نواره گف��ت: جش��نواره عكس هاي موبايلي »هش��ت« طي 
دوره هاي قبلي با استقبال شايس��ته هنرمنداني از 90 شهر ايران همراه بود 
و در مجموع بیش از 2هزارو36 عكاس هنرمند با بیش از 20هزار عكس در 

اين رويداد شركت كردند. 
شیرمحمدي اضافه كرد: كتاب هاي دو دوره نخست جشنواره كه 150عكس 
برگزيده را ش��امل مي ش��ود، در تیراژ هزار نس��خه چاپ ش��دند و در اختیار 
برگزيدگان و عالقه مندان به هنر عكاسي قرار گرفتند. وي افزود: داوري عكس ها 
در دو دوره گذشته توسط آقايان سیف اهلل صمديان، اسماعیل عباسي، كیارنگ 
عاليي، ساعد نیك ذات و محسن زين العابديني انجام شد و در اين دوره هم سعي 

داريم سطح تیم انتخاب و داوري را حفظ كنیم. 

     افشين  عليار
سوداي فیلمسازي در س��ینما همیش��ه براي كارگردانان 
تلويزيوني اولويت داش��ته اس��ت اما زماني كه وارد عرصه 
سینما مي شوند با همان چارچوب ساختاري تلويزيون فیلم 
مي سازند و نتیجه اش تقريباً تراژيك مي شود، مثل مهران 
مديري كه بعد از سال ها سريال سازي فیلم »پنج عصر« را 
ساخت و با واكنش هاي منفي زيادي به دلیل ضعف محتوايي 
و س��اختاري روبه رو ش��د. اين روزها اولین فیلم سینمايي 

سیدجواد رضويان نیز اكران شده است.
 زهرمار پیش از اين در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به 
نمايش درآمد و با واكنش های منفي منتقدان و كارشناسان 
سینمايي همراه شد. رضويان معتقد است فیلمش كمدي 
نیست و يك اثر اجتماعي است! اگر اين گونه است پس چه 
لزومي دارد آنونس هاي فیلم و حتي پوسترش جنبه كمدي 

داشته باشند! 
شايد س��اخت چنین آنونس��ي تنها راهي بوده كه عوامل 
س��اخت اين فیلم براي مخاطب بیشتر در نظر گرفتند اما 
واقعاً اين شیوه اطالع رس��اني گول زدن مخاطب نیست؟ 
ولی ضعف جدي و اساس��ي زهرم��ار از فیلمنامه مي آيد 
و تعلیق ژانر! فیلمس��از قصد داش��ته فیلمي اجتماعي در 
بستر كمدي بسازد اما به هیچ وجه حتي ذره اي به هدفش 
نزديك نشده چراكه محتواي فیلم كاماًل بالتكلیف است، 
اگر چه زهرمار يك اثر كمدي محسوب نمي شود اما حتي 
به طنز تلويزيوني هم نمي رسد چراكه اين فیلم بر اساس 
موقعیت هاي كمدي ش��كل گرفته كه باز هم بايد بگويم 

موقعیت ها به كل نخ نما شده اند. 
اگر اين فیلم در دهه 80 ساخته مي شد تمامي محتويات آن 
قابل قبول بود اما در حالي كه سینماي ايران در ابعاد گوناگون 
به اين موضوعات گاه بهتر از اين فیلم پرداخته، سبب مي شود 
كه ما موضوع فیلم را نپذيريم و اساساً موقعیت هايي كه در 
اين فیلم ديده مي شود باس��مه اي و تكراري است آن هم با 

بدترين شیوه ساختاري. 
»زهرمار« برش هايي از چند فیلم است كه در خود جا داده 
و در همان ابتدا با ديدن خانه حاج حشمت و اغواگري هاي 
زن بدكاره ما به ي��اد فیلم »رس��وايي« ده نمكي مي افتیم. 
هسته مركزي فیلم تكرار مكررات است اما در اينجا به جاي 
يك روحاني يك مداح داريم كه اساساً يك تیپ است، حاال 
مداح س��اده اين فیلم كه سادگي اش به ش��دت كلیشه اي 
است مي خواهد در انتخابات ش��وراي شهر شركت كند اما 
دوس��ت قديمي حاج حش��مت به دلیل كینه قديمي براي 

او يك پاپوش درست مي كند، حاال حاج حشمت به عنوان 
يك آدم مثاًل مذهبي و قابل اعتماد در شرايط بحراني قرار 
مي گی��رد و در موقعیت هاي مختلف بايد خ��ودش را براي 

ديگران ثابت كند. 
اساس��اً اين موضوعات براي مخاطب به هی��چ وجه تازگي 
ندارد و بازي همیش��گی  س��یامك انصاري در نقش حاج 
حشمت نتوانس��ته نكته جديدي را به كاراكتر اضافه كند. 
در فیلم ضعف هاي اساس��ي ديده مي ش��ود كه ب��از هم به 
فیلمنامه برمي گردد، به طور مثال چرا حاج حشمت با آن 
مختصات شخصیتي كه دارد در خانه اي زندگي مي كند كه 

همسايه اش يك زن بدكاره است؟ 
اين منطق نداشتن ها در فیلم فقط يك دلیل دارد و آن هم 
نیاز به كش آمدن اس��ت؛ تحولي كه در كوتاه مدت در حاج 
حشمت با ديدن فساد اخالقي، اعتیاد و دزدي ايجاد مي شود 
به شدت ش��عاري است و فیلمساز نتوانس��ته نگاه و نگرش 
منطقي در فیلمش پرورش بدهد، به همین دلیل محتواي 
فیلم عمق ندارد، همین تمهیدات مبتديانه باعث مي شود 
زهرمار با كلیش��ه ترين ش��كل ممكن به پايان برسد و حاج 

حشمت قید شركت در انتخابات شوراي شهر را بزند. 
زهرمار يك تله فیلم است كه مي شود تلويزيون را خاموش 
كرد و آن را نديد، با شوخي هاي سطحي و بي مايه كه تاريخ 
گذشته اند. نمي شود فیلمي درباره معضالت شهري ساخت، 

آدم هاي مذهبي فیلم كاريكاتوري و عقب افتاده اند. 
يك تیپ تكراري منس��وخ ش��ده مذهب در اين فیلم بازي 
گرفته شده است و رفتار حاج حش��مت به عنوان يك مرد 
مومن و مذهبي به شدت ساده انگارانه و غیرقابل قبول از كار 
درآمده اس��ت. »زهرمار« نه كمدي است و نه ملودرام بلكه 
يك اثر موقعیت محورِ تیپیكال است كه خیلي سريع از ذهن 
مخاطب پاك مي شود. اين فیلم براي س��یدجواد رضويان 
يك اثر ناامیدكننده است چراكه هیچ نكته مهمي در بخش 

محتوايي و ساختاري فیلمش ديده نمي شود.

    کتاب


