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به بازماندگان ديگران نيکی 

کنيد تا حرم�ت بازماندگان 

شما را نگه  دارند.

»کوئنتي�ن تارانتين�و« اع�ام ک�رد فيل�م بع�دي اش 
ک�ه دهمي�ن و آخري�ن س�اخته س�ينمايي اش خواه�د 
ب�ود، ح�رف آخ�ر و پايان دهن�ده هم�ه آث�ارش اس�ت. 
به گزارش ايس��نا به نقل از هالیوود ريپورتر، تارانتینو كه براي 
اكران فیلم جديدش »روزي روزگاري در هالیوود« به روسیه 
رفته است در نشس��ت خبري معرفي فیلمش در مسكو عنوان 
كرد كه پروژه بعدي وي نقطه پايان حرفه او در ساخت فیلم هاي 
سینمايي است. »تارانتینو« در اين باره گفت: اگر همه فیلم هايي 
كه تاكنون ساخته ام در حال روايت يك داستان باشند و همه 
آنها شبیه واگن هاي قطار به هم متصل باشند، آخرين و دهمین 
ساخته ام نقطه اوج و پايان اين داستان خواهد بود. وي جزئیات 

بیشتري از پروژه جديد سینمايي اش فاش نكرد. 
»والديمی��ر میدينس��كي« وزير فرهنگ روس��یه ك��ه براي 
سیاست هاي ضدهالیوودي اش معروف است، شخصاً »تارانتینو« 

را در بازديد از كاخ كرملین همراهي كرد. 
»روزي روزگاري در هالیوود« نهمین فیلم بلند »تارانتینو« با 
نقش آفريني »لئوناردو دي كاپريو« و »برد پیت« درباره گروه 
تبهكار »منس��ون« به س��ركردگي »چارلز منسون« است كه 
در اوت 1969 در يك ش��ب چندين نفر را در يك س��كونتگاه 
هالیوودي متعلق به »رومن پوالنس��كي« كارگ��ردان مطرح 
لهس��تاني- فرانس��وي س��الخي كردند كه يكي از اي��ن افراد 
»شارون تیت« همس��ر باردار »پوالنسكي« بود. »پوالنسكي« 
براي مدتي به اش��تباه تصور مي كرد كه احتماالً »بروس لي« 
قاتل همسرش بوده است. »آل پاچینو«، »مارگو روبي«، »كرت 

راسل«، »داكوتا فانینگ«، »تیم راس« و »بروس درن« تركیب 
بازيگران مطرح اين فیلم را در كنار »دي كاپريو« و »برد پیت« 
تش��كیل مي دهند. »تارانتینو« فعالیت س��ینمايي خود را در 
اوايل دهه 199۰ به عنوان فیلمساز مس��تقل آغاز كرد و فیلم 
»سگ هاي انباري« را ساخت كه به عقیده بسیاري از منتقدان 

از خارق العاده ترين فیلم هاي مستقل همه ادوار است. 
وي در سال 1994با س��اخت فیلم برنده نخل طالي »داستان 
عامه پسند« به اوج شهرت رسید، اين فیلم از نظر تجاري توانست 
موفقیت بسیاري كس��ب كند و از آن به عنوان يكي از بهترين 
فیلم هاي تاريخ ياد مي كنند كه در فهرست موسسه فیلم امريكا 

از 1۰۰ فیلم برتر تاريخ سینماي امريكا قرار دارد. 
فیلم بعدي تارانتینو »جكي براون« نام داش��ت كه به اقتباس 
از يك رمان ساخته شد و س��پس نوبت به ساخت فیلم مشهور 
»بیل را بكش« رسید كه در دو قسمت در سال  2۰۰3 و ديگري 

در اوايل 2۰۰4 منتشر شد.

 تارانتينو : پروژه بعدي 
نقطه پايان کار حرفه اي  من در سينماست

بعد از »خشم و هياهو«، »يادم تو را فراموش« هم قصه محمدخاني را روايت مي کند

فوتباليست قديمي مي خواهد جلوي اکران يك فيلم را بگيرد

   فرزين ماندگار
به�روز افخم�ي ام�روز نس�خه م�ورد تأييد 
خود از فيلم س�ينمايي اکران نش�ده »فرزند 
صبح« را رونماي�ي مي کند؛ فيلم�ي که زمان 
تولي�د آن ب�ه س�ال 1383 يعن�ي 15س�ال 
پيش برمي گ�ردد؛ زمان�ي که افخمي ت�ازه از 
نمايندگي مجل�س به عنوان نماين�ده تهران 
رها ش�ده بود و موسس�ه تنظيم و نش�ر آثار 
ام�ام خمين�ي)ره( او را شايس�ته س�اختن 
فيلمي درباره ام�ام راحل قلمداد ک�رده بود. 
نمايش و بررس��ي نس��خه نهايي فیلم سینمايي 
»فرزند صبح« با س��خنراني و ارائه بهروز افخمي 
نويس��نده و كارگ��ردان فیل��م در چهارمی��ن 
برنامه »فیلمنامه فیلم« از س��ري نشس��ت هاي 
»س��ینماپاتوق« ام��روز از س��اعت14:3۰ در 

تماشاخانه مهر حوزه هنري برگزار مي شود. 
»فرزند صبح« هم��ان فیلم جنجالي اس��ت كه 
هفت س��ال پیش بهروز افخمي حت��ي از آن به 
عنوان فرزند نامش��روع خود ياد كرده بود و از هر 
گونه انتس��ابي به اين فیلم احتراز داشت. وي در 
اين خصوص حتي طي نامه اي عنوان كرده بود... 
فیلمي به نام »فرزند صبح« كه تهیه كنندگان آن 
در تیتراژ از نام اينجانب و مرحوم »سیف اهلل داد« با 
عنوان كارگردان و تدوينگر سوءاستفاده كرده اند... 
»س��یف اهلل داد« هیچ نقش��ي در تدوين آنچه با 
دستبرد به نام او سرهم بندي شده، نداشته است و 

من نیز فیلم موجود را كارگرداني نكرده ام. 
  يك کابوس براي دوستداران امام راحل 

اولین اكران فیلم »فرزند صب��ح« كه تولید آن 
1۰س��ال به طول انجامیده بود در سال 93 در 
جريان جش��نواره فیلم فجر رخ داد اما نمايش 
آن براي تولیدكنندگان پروژه به كابوس��ي تلخ 
بدل ش��د. اين فیلم با انتقادهاي جدي روبه رو 
شد چراكه در بعد فني ناشي گري هاي عجیبي 
در فیلم به چشم مي خورد. همین انتقادها سبب 
شد بهروز افخمي دست به قلم شود تا شايد كمي 
از بار انتقادات بكاهد. هم��ه اينها اما يك معني 
بیشتر نداشت؛ فرزند صبح خیلي زود به پروژه اي 
شكست خورده در س��ینماي ايران تبديل شده 
بود. اولین نمايش پس از گذش��ت 1۰س��ال از 
آغاز تولید در جش��نواره فجر سرنوشت فیلمي 
را كه مي خواست متفاوت باشد و به يادماندني، 
به ت��راژدي تلخي تبديل كرد ك��ه بیش از همه 
طعمش را عالقه من��دان به حض��رت امام)ره( 
چشیدند چراكه در اين بین رقم هاي زيادي رد 
و بدل شده بود و خود افخمي نیز به لحاظ مالي 

نه تنها متضرر نشده بود بلكه بنا به گفته خودش 
در مصاحبه با ماهنامه نقد س��ینما از اين لحاظ 
عايدي زيادي نیز به دست آورده بود. او پیش از 
اكران عمومي فیلم كه البته هیچ گاه انجام نشد 
دو بار دست به قلم شده بود و هر بار هم خواسته 

بود نامش را از روي فیلم بردارند. 
   از جمشيد هاشم پور تا عبدالرضا اکبري 

زماني كه اين پروژه كلید خورد، بدبین ترين آدم ها 
هم فكر نمي كردند كه چنین سرنوشتي براي آن 
رقم بخورد. موسسه تنظیم و نش��ر آثار امام)ره( 
تصمیم گرفته ب��ود فیلمي را بر اس��اس زندگي 
بنیانگذار انقالب اسالمي بسازد، اول قرار بود كه 
اين فیلم روايتگ��ر دوران رهبري امام باش��د، اما 
افخمي كه به عنوان كارگردان انتخاب شد، مسیر 
داس��تان تغییر كرد. او رفت سراغ دوران كودكي 

امام و فرازهايي از زندگي ايشان در دهه 4۰. 
افخمي، كارگرداني شناخته ش��ده بود با آثاري 
درخور توجه در كارنامه سینمايي اش، هزينه ها 
برآورد شده بود و كم و كس��ري از لحاظ بودجه 
وجود نداشت. نگارش فیلمنامه بي سرو صدا آغاز 
شد، همه چیز به خوبي و خوش��ي پیش رفت تا 
زمان انتخاب بازيگران. اولین حاش��یه هاي فیلم 
مربوط به انتخ��اب بازيگران بود، اول جمش��ید 
هاش��م پور براي ايفاي نقش امام در سال 1342 
انتخاب ش��د، گريم خوب روي صورتش نشسته 
بود، اما او خیل��ي زود از اين پ��روژه كنار رفت تا 

عبدالرضا اكبري بازيگر نقش امام شود. 
انتخاب ش��ريفي نیا به عنوان بازيگ��ر نقش حاج 
احمدآقا و هدي��ه تهراني به عن��وان بازيگر نقش 
دايه امام خیلي زود با واكنش هاي مختلفي مواجه 
ش��د، اما اين واكنش ه��ا و اعتراض ها نتوانس��ت 
راه فیلم را س��د كند. افخمي مي خواست از همه 
امكانات موجود اس��تفاده كن��د، فیلمبرداري به 
شیوه سوپر35 انجام ش��د. انتشار اولین عكس ها 
بالفاصله به خوراك خوبي براي رس��انه ها تبديل 
شد. گريم خوب عبدالرضا اكبري و چهره خندان 
افخمي هم تا مدت ها تنه��ا المان هاي تصويري 

بودند كه با شنیدن نام »فرزند صبح« در ذهن ها 
نقش مي بستند. 

فیلمب��رداري كار ادامه يافت، يكي دو س��الي با 
وقفه مواجه ش��د تا بازيگر نقش خردس��الي امام 
بزرگ تر ش��ود و همه چیز طبیعي تر جلوه كند. 
به تدري��ج بحث بین المللي ش��دن پ��روژه هم با 
دعوت از انیو موريكونه به عنوان آهنگساز جدي 
شد؛ كسي كه س��اخت موسیقي فیلم هايي چون 
»خوب، بد، زشت« و » روزي روزگاري امريكا« را 
دركارنامه اش داشت. اين ماجرا اما در حد خبر باقي 

ماند و موريكونه به جمع گروه تولید نپیوست. 
   تدوين ناتمام با درگذشت سيف اهلل داد 

فیلمبرداري كه تمام ش��د، س��یف اهلل داد معاون 
سابق سینمايي وزارت ارشاد و كارگردان فیلم هايي 
چون»كاني مانگا« و »بازمانده« آستین باال زد و 
تدوين را آغاز كرد. همه داشتند خودشان را براي 
شنیدن خبر پايان پروژه آماده مي كردند كه داد 
راهي ديار باقي ش��د. نس��خه اي كه سیف اهلل داد 
تدوين كرده بود به گفته افخمي 9۰دقیقه شده 
بود. فیلم قرار ب��ود دوبله و در خارج از كش��ور به 
شیوه دالبي صدا گذاري شود اما آرام آرام اختالف 
بین تهیه كننده و كارگردان آغاز شد. سفر افخمي 
به كانادا سبب شد عماًل نظارت او بر مراحل فني 
كار قطع شود و شرف الدين هم كار تدوين مجدد، 

صداگذاري و دوبله كار را آغاز كند. 
طي چند سال همواره قبل از آغاز جشنواره فجر، 
از »فرزند صبح« به عنوان يكي از فیلم هاي حاضر 
در جشنواره نام برده مي ش��د؛ اتفاقي كه باالخره 
در دوره بیست ونهم جشنواره فجر رخ داد و آتش 
اختالف اين دو نفر را ش��عله ورتر ك��رد. ماجرا با 
نامه اول افخمي آغاز ش��د؛ نامه اي ك��ه در آن او 
گاليه هايش را صريح تر و ش��فاف تر بر زبان آورده 
بود. بعد كه خبر حضور فیلم در بخش مس��ابقه 
جش��نواره قطعي ش��د، نامه دوم افخمي اين بار 
خطاب به دبیر جش��نواره فجر )مسعود شاهي( 
منتشر شد. كارگردان »شوكران« و »عروس« از 
مسعود شاهي خواس��ته بود مانع اكران اين فیلم 
با نام او در جشنواره شود. او حتي به اين نكته هم 
اشاره كرد كه طبق شنیده هايش اين كار اصاًل در 
شأن امام نیست. صحبت هاي افخمي بدون پاسخ 
نماند، شرف الدين تأكید كرد كه در تدوين به كار 
داد وف��ادار بوده اند و در صداگ��ذاري و دوبله هم 

مسائل فني را رعايت كرده اند. 
نامه هاي افخمي اما از س��وي برخي»فرار به جلو« 
تعبیر ش��د تا عواقب ناشي از شكس��ت پروژه را به 
گردن نگی��رد. در مقابل برخي ه��م حق و حقوق 
معنوي او را يادآور ش��دند و نظارت بر مراحل فني 
را حق طبیعي كارگردان دانس��تند. دود آتش اين 
اختالف دس��ت آخر به چش��م هر دو طرف ماجرا 
رفت. ش��ب نمايش فیلم، براي عوامل اين پروژه، 
شب تلخي بود؛ ش��بي كه حتي حضور افخمي در 
بین اهالي رسانه و پاسخگويي به پرسش هايشان هم 
نتوانست ذره اي از تلخي ماجرا بكاهد، با اين حال 
اما صحبت هاي افخمي چند نكته مهم داشت مانند 
اينكه كل تصاوير گرفته شده توسط او همین هايي 
بوده كه در تدوين مورد استفاده قرار گرفته است. 
امروز نسخه اي كه عنوان نهايي بر آن گذارده شده 
و گفته مي شود مورد تأيید بهروز افخمي هم است 
درباره فیلم »فرزند صبح« به نمايش درمي آيد. بايد 
ديد اين بار اين نسخه در ش��أن امام خمیني)ره( 

قلمداد خواهد شد يا خیر.

به بهانه نمايش نسخه اي جديد از يك فيلم سينمايي با موضوع امام خميني)ره( 

افخميباردیگربا»فرزندصبح«میآید

»فرزند صبح« همان فيلم جنجالي 
است كه 7 سال پيش افخمي حتي 
از آن به عنوان فرزند نامش��روع 
خود ياد كرده ب��ود و از هر گونه 
انتساب به اين فيلم احتراز داشت

     محمدصادق عابديني
ناص�ر محمدخان�ي بازيکن س�ابق تيم مل�ي فوتبال و 
تيم پرس�پوليس به دنبال طرح ش�کايت از سازندگان 
يك فيلم س�ينمايي اس�ت تا جل�وي اک�ران فيلمي را 
که تش�ابه زيادي به زندگي ش�خصي وي دارد، بگيرد. 
»اين جانب ناصر محمدخاني از فیلم »يادم تو را فراموش« كار 
علي عطشاني شكايت دارم« اين جمله ابتدايي نامه اي است 
كه بازيكن سابق پرسپولیس براي رئیس سازمان سینمايي و 
رئیس شوراي صنفي نمايش نوشته است. محمدخاني درباره 
از  علت شكايت علیه فیلم »يادم تو را فراموش« نوشته است: » 
آنجا كه اين فیلم اشارات مس��تقیمي به شخصیت و حوادث 
تراژيك زندگي من دارد و اجحاف بسیاري در شخصیت من روا 
داشته و در شرف اكران است، خواهشمندم با دستورات الزمه 
جلوي اكران اين فیلم را بگیريد.« فیلم »يادم تو را فراموش« 
به كارگرداني علي عطشاني محصول سال 94 است و قرار است 
در آينده نزديك اكران شود. در خالصه داستان اين فیلم آمده 
است: »دامون مربي بركنار شده يكي از باشگاه هاي پرطرفدار با 
دختري كه سال ها پیش با او ارتباط داشته روبه رو مي شود.« 

تشابه خط داس��تاني فیلم »يادم تو را فراموش« با زندگي 
شخصي ناصر محمدخاني و مربي سرشناس فوتبال، بار ديگر 
بازسازي هاي سینمايي از حادثه تلخ زندگي اين فوتبالیست 
را در اذهان زنده مي كند. اين براي نخستین بار نیست كه 
يك فیلمساز تالش كرده است با دستمايه قرار دادن زندگي 

محمدخاني فیلم سینمايي بسازد. 
پیش از اين هومن سیدي با فیلم »خشم و هیاهو«، نگاهي به 
ماجراي قتل همسر ناصر محمدخاني داشت. اگرچه سیدي 
در ابتداي فیلمش عنوان كرده بود »تمامی حوادث و اتفاقات 
فیلم س��اختگي است و هرگونه ش��باهت با شخصیت هاي 
واقعي اتفاقي و غیرعمدي اس��ت« اما كارگ��ردان در طول 
فیلم آنقدر ارجاعات به پرونده »ش��هال جاهد« داش��ت كه 
ادعاي اولیه را محو كند. در يك نقد منتشر شده روي فیلم 
»خشم و هیاهو« آمده اس��ت: »سیدي با »خشم و هیاهو« 
يك راست مي رود سر قضیه ناصر و شهال اما قضاوت نمي كند 
بلكه يادآوري مي كند كه چرا اين  همه هنرمند و فعال حقوق 
بشري بر سر اين پرونده كلنجار رفتند تا رضايت بگیرند.« 
»خشم و هیاهو« در جشنواره فیلم فجر با استقبال روبه رو 
شد و سیمرغ جايزه ويژه هیئت داوران را به خود اختصاص 
داد. بعضي از افرادي كه فیلم عطش��اني را تماش��ا كرده اند 
اذعان می كنند كه »يادم تو را فراموش« يك كپي سطحي از 
»خشم و هیاهو« است. با اين حال، بعد از طرح شكايت ناصر 

محمدخاني علیه فیلم »يادم تو را فراموش« علي عطشاني 
در مصاحبه اي با زير س��ؤال بردن اصل نامه محمدخاني به 
ش��وراي صنفي گفت: »فیلم يادم تو را فراموش و داستان 
آن هیچ ارتباطي به زندگ��ي و ماجراهايي ك��ه براي ناصر 
محمدخاني رخ داده ندارد و تمام شخصیت هاي فیلم كاماًل 
متفاوت هستند، مثاًل شخصیت اصلي فیلم ما فرزند ندارد 
در حالي كه ناصر محمدخاني در زندگي واقعي فرزند دارد 
و كاراكتر اصلي فیلم كاماًل متفاوت است و هیچ ارتباطي به 
زندگي ناصر محمدخاني ندارد.« عطشاني افزود: »اينكه هر 
كدام از مخاطبان بعد از ديدن ه��ر فیلمي بگويند كه مثاًل 
بخشي از داستان فیلم شبیه زندگي آنهاست، امري طبیعي 
است اما اينكه بخواهیم به دلیل بعضي شباهت هاي كوچك 
خواستار عدم نمايش يك فیلم ش��ويم، درست نبوده و در 
هیچ كجاي دنیا مرسوم نیست.« اين پاسخ شباهت زيادي 
به ادعاي هومن سیدي درباره ش��باهت نداشتن »خشم و 

هیاهو« به زندگي ناصر محمدخاني دارد. 
از آن سو، غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
نیز به نامه محمدخاني كه خواستار توقیف اكران »يادم تو را 
فراموش« شده بود، واكنش نشان داد و گفت: »ضمن احترام 
به حق ش��كايت آقاي محمدخاني پیرامون فیلم سینمايي 
»يادم تو را فراموش« بايد تأكید ش��ود كه ش��وراي صنفي 
نمايش حسب نظام نامه اكران نمي تواند از ثبت قرارداد فیلمي 
كه داراي پروانه نمايش است جلوگیري كند، هر چند تا االن 
قراردادي براي ثبت نرسیده است.« اين براي نخستین بار در 
سینماست كه يك شخص حقیقي با ارسال نامه به شوراي 
صنفي خواستار جلوگیري از اكران يك فیلم سینمايي شده 
است. شهال جاهد، همس��ر موقت ناصرمحمدخاني در دهه 
7۰ به جرم قتل همس��ر دائمي فوتبالیست سابق تیم ملي 
پرسپولیس بازداشت و بعد از چند سال برگزاري دادگاه، به 
جرم قتل عمد به دار آويخته شد. درباره اين حادثه مستندي 

به نام »كارت قرمز« نیز ساخته شده است.

 »مصائب شيرين2«  
در پاييز اکران مي شود

عليرض�ا داوودن�ژاد در ت�دارك اک�ران فيل�م »مصائب 
شيرين2« در پاييز است. 

اين كارگردان سینما در گفت وگو با ايسنا درباره زمان نمايش 
فیلم »مصائب شیرين 2« كه به تازگي مجوز نمايش آن صادر 
شده است، بیان كرد: پخش كننده داخلي فیلم آقاي سرتیپي 
)مديرعامل شركت پخش فیلمیران( است و برنامه ريزي براي 
اكران فیلم در آبان ماه به س��رگروهي سینما فرهنگ در حال 

انجام است. 
او درباره پیش بیني اش از اكران و اس��تقبال مردم از اين فیلم 
كه سال ها قبل نسخه اولش را ساخته بود، گفت: فكر مي كنم 
اگر معرفي، تبلیغ و تعداد سالن ها و سانس هاي خوبي داشته 
باشد مي تواند در اكران موفق باشد. االن هم به نظرم نمي آيد 
زمان انتخاب ش��ده براي نمايش در آبان بد باش��د و امیدوار 
هستیم اكران خوبي را شاهد باشیم و فرصت مناسبي هم براي 
تبلیغات است. اين فیلم 2۰س��ال پس از »مصائب شیرين« 
ساخته ش��ده و در خالصه داس��تانش آمده است: »دختري 
براي تولد 18سالگي خود، پدر و مادر را به جايي ناآشنا دعوت 
مي كند. پدر و مادر براي رسیدن به آنجا سفري را از منچستر 
به لندن آغاز مي كنند. در اين سفر آنها زندگي گذشته خود را 
مرور مي كنند تا به آنچه موجب فاصله گرفتن فرزند از آنها و 

برگزاري جداگانه جشن تولد شده پي ببرند.«
.........................................................................................................

 دعاي عرفه 
در شبکه ها طنين انداز مي شود

دبيرخانه ش�وراي معارف س�يما جزئي�ات پخش دعاي 
پرفيض عرفه از شبکه هاي مختلف سيما را اعام کرد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت س��یما، 
شبكه هاي تلويزيون بر اس��اس برنامه ريزي دبیرخانه شوراي 
معارف سیما پخش مراس��م دعاي عرفه را امروز بعدازظهر از 
س��رزمین وحي، بقاع متبركه و اماكن مقدس، در دستور كار 
دارند. بر اساس اين گزارش، شبكه يك سیما دعاي عرفه امام 
حس��ین)ع( را از صحراي عرفات پخش خواهد كرد. شبكه 2 
اين دعاي معنوي را با نواي حاج محمود كريمي از حرم مطهر 
احمدبن موسي)ع( شهر شیراز روي آنتن خواهد برد. پخش 
دعاي عرفه با نواي حاج محمدرضا طاهري از كربالي معلي در 

دستور كار شبكه 3 سیما قرار دارد. 
شبكه 4 سیما اين مراسم را از حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
و شبكه 5 از حرم حضرت عبدالعظیم حسني)ع( با دعاخواني 
حجج اسالم میرزامحمدي و منصور باقربیگ پوشش خواهند 
داد. شبكه قرآن و معارف س��یما نیز مراسم ويژه قرائت دعاي 
عرفه را از حرم مطهر رضوي و با ن��واي حاج مرتضي طاهري 

روي آنتن مي برد. 
همچنین قرار است شبكه افق اين مراس��م را از مصالي امام 
خمیني)ره( با حضور حجت االس��الم  والمسلمین پناهیان و 
شبكه آموزش از مس��جد مقدس جمكران با نواي حاج علي 

مهدوي نژاد پخش كنند. 
.........................................................................................................

 درخواست محمود دولت آبادي
از پليس »فتا«

محم�ود دولت آبادي از 
پلي�س فتا خواس�ت تا 
کس�اني را که ب�ه نام او 
مطالب جعلي منتش�ر 
مي کنند شناسايي کند 
و م�ورد پيگ�رد قانوني 

قرار دهد. 
اين نويسنده در يادداشتي 
كه در اختیار ايس��نا قرار 
داده نوشته اس��ت: به رغم اينكه وكیل رسمي شكايت صريح 
مرا به پلیس فتا ارائه داده اس��ت ناظر به اينكه ش��خصاً هیچ 
سايت- صفحه اي در فضاي مجازي ندارم و هیچ گونه فعالیتي 
در اين فضا ندارم، باز هم به گوش مي رسد جاعالن دست  بردار 
نیستند و مطالبي در اين فضاي با قابلیت دروغ پردازي، ذيل 
نام من مي نويسند و منتشر مي كنند. بار ديگر و مكرر از پلیس 
فتا مي خواهم جاعالن دروغ پرداز را شناس��ايي كند و مورد 

پیگرد قانوني قرار بدهد.

نويد پارسا     ديده بان

يکي از برنامه هاي برند راديو دوباره به آنتن برمي گردد

زنده شدن نوستالژي »قصه شب«

   محمد صادقي
جمل�ه  از  ک�ه  ش�ب«  »قص�ه  خاطره انگي�ز  برنام�ه 
ب�ه  اس�ت،  رادي�و  س�ابقه دار  و  برن�د  برنامه ه�اي 
ش�د.  خواه�د  پخ�ش  راديونماي�ش  ش�بکه  از  زودي 
حمیدرضا افتخاري مدير راديو نمايش با اشاره به تولید »قصه شب« 
گفت: با احیاي برنامه »قصه شب« برنامه ريزي براي كیفیت بهتر 
اين برنامه انجام شده و قرار اس��ت بهتر از گذشته از راديو نمايش 
پخش شود. همچنین قرار است، مديران مراكز استان ها، تولیدات 
خود را ارس��ال كنند تا در كنداكتور پخش زمان��ي را براي پخش 
آثار آنها در نظر بگیريم. افتخاري با اش��اره به تغییرات انجام شده 
در »راديو نمايش« گفت: از ابتداي مهر 98، شیوه برنامه سازي در 
راديو نمايش تغییر خواهد كرد. در حال كارشناس��ي بس��یاري از 
موضوعات در زمینه برنامه سازي هستیم. افتخاري بیان داشت: در 
برنامه سازي گونه هاي مختلفي داريم. از گونه هاي سنتي نمايش 
بگیريد تا گونه هاي مدرني كه در دنی��اي نمايش به آنها پرداخته 

مي ش��ود و به تدريج به جدول پخش اضافه مي ش��وند، اولويت با 
اين مدل از فرم هاي جديد است و شانس تصويب بیشتري به ساير 

طرح ها داريم كه البته ايده و موضوع هم مهم است. 
وي در خصوص تولید برنامه هاي طنز ب��راي راديو نمايش تأكید 
كرد: مأموري��ت اصلي اداره كل هنرهاي نمايش��ي، تولید نمايش 
اس��ت. پیش از اين هم كار طنز تولید ش��ده اما اكنون قرار است 
اتفاقات جدي��دي رخ دهد كه كارشناس��ي آن از همین حاال آغاز 
شده است و بايد آسیب شناسي شود. افتخاري در پاسخ به »جوان« 
درباره برگزاري جشنواره راديويي »نوايش« گفت: بخش مردمي 
جشنواره نوايش با هدف كشف استعداد طراحي شده و قرار است 
برگزيده هاي اين آثار در دهه واليت از راديو نمايش پخش شود و به 
نوعي به صورت غیررسمي جذب استعداد خواهیم داشت. همچنین 

ما اينجا فضايي را هم براي كارهاي دانشجويي ديده ايم. 
مدير ش��بكه راديو نمايش، درباره همكاري با ديگر ش��بكه هاي 
راديويي، تأكید كرد: سیاست ما در دوره جديد تعامل با شبكه هاست 
و نسبت به نیاز آنها نمايش تولید مي كنیم، البته تعامل را با راديو 
ورزش شروع كرديم و قرار اس��ت با راديو سالمت و ديگر شبكه ها 
هم همكاري كنیم. همچنین ممكن اس��ت برخي راديو تئاترها را 
با تلويزيون تولید كنیم كه بايد خود ش��بكه ها اين درخواس��ت را 

مطرح كنند. 
وي در پاسخ به س��ؤال ديگر »جوان« درباره بازپخش سريال هاي 
قديمي راديويي، گفت: كار ساماندهي آرشیو راديو در حال انجام 
است و برنامه ريزي براي پخش سريال هاي قديمي راديويي طبق 

برنامه انجام خواهد شد.

کشته هاي هيروشيما چندين برابر چرنوبيل 
است اما درباره اش سريال نمي سازند

يك منتق�د در نقد س�ريال »چرنوبي�ل« به اين نکته اش�اره ک�رد که در 
حادثه چرنوبيل 13۰نفر کش�ته ش�دند اما در قضيه هيروشيما و ناکازاکي 
24۰ه�زار نف�ر مردند و نس�ل  ان�در نس�ل مردم�ش عقب مانده ب�ه دنيا 
مي آيند، چ�را فيلم�ي در مورد فاجعه هيروش�يما س�اخته نمي ش�ود؟!

به گزارش فارس، فیلم چرنوبیل با حضور بهروز افخمي، سعید مستغاثي و امیر قادري 
در برنامه تلويزيوني »نقد س��ینما« نقد شد.  سعید مستغاثي در بخشي از میزگرد 
برنامه نقد سینما درباره میني سريال »چرنوبیل« گفت: يكي از نكات عجیب در مورد 
اين سريال، ركوردي است كه در زمان رسیدن به دست تماشاگر ايراني داشته است، 
يعني اين فیلم اوايل ماه مه در تلويزيون هاي امريكا و سپس انگلیس نمايش داده 
شد، ظرف يك هفته هم با كیفیت بسیار عالي با تبلیغات بسیار وسیع در شبكه هاي 
ايراني نمايش داده شد. احتماالً يكي از داليلش، چالشي است كه ما با غرب بر سر 

مسئله هسته اي داريم و همین سبب پررنگ شدن ماجرا شد. 
وي ادامه داد: ماجرا يك هسته مركزي دارد و آن بد بودن و خطرناك بودن انرژي 
هسته اي  است كه باعث آشفتگي و از بین رفتن همه چیز مي شود. پیام سريال 

اين است و مخاطب آن، مملكت و مردم ما هستند. 
مس��تغاثي يادآور ش��د: هفت س��ال پیش از ماجراي چرنوبیل، ش��بیه آن در 
منطقه اي موسوم به »تري مايل آيلند« اتفاق افتاد اما هیچ احدي از آن خبردار 
نشد. حدود 11-1۰سال پس از اين فاجعه، فاجعه فوكوشیما كه تقريباً مشابه 
حادثه چرنوبیل بود، اتفاق افتاد اما چون سیستم ژاپن ايدئولوژيك نبود در مورد 
آن كار رسانه اي صورت نگرفت و فیلمي ساخته نشد. در ماجراي چرنوبیل 13۰يا 
14۰نفر كشته شدند اما در قضیه هیروش��یما و ناكازاكي حدود 24۰هزار نفر 

كشته شدند، چرا فیلمي در مورد فاجعه هیروشیما ساخته نمي شود؟!

    خبر


