
 برنامه تعطيلي سينماها 
به مناسبت اربعين اعالم شد

س�خنگوي ش�وراي صنفي نماي�ش از تعطيل�ي 1/5روزه 
سينماها به مناسب فرارس�يدن اربعين حسيني خبر داد. 
غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش به مهر گفت: 
به مناسبت اربعين حسيني، سينماهاي سراسر كشور از ساعت 
۱۷روز جمعه ۲۶مهرماه تعطيل و شنبه ۲۷مهرماه همزمان با 

اربعين حسيني به طور كامل تعطيل است. 
فرجي در پايان گفت: س��ينماهاي سراس��ر كش��ور يك شنبه 

۲۸مهرماه به فعاليت خود ادامه مي دهند. 
...........................................................................................................

فيلم هاي ملي گيشه چين را نجات داد
مضامي�ن  ب�ا  چي�ن  كش�ور  س�ينمايي  فيل�م  س�ه 
ميهن پرس�تانه ط�ي دو هفت�ه ۸5۰ميلي�ون دالر فروش 
كردن�د و گيش�ه س�ينماي اي�ن كش�ور را رون�ق دادند. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نق��ل از هاليوود 
ريپورتر، در بيشتر روز هاي سال ۲۰۱۹، گيشه كشور چين 
شكس��تي بزرگ طي دهه هاي اخير را رق��م زد اما فروش 
باالي فيلم هاي ملي كش��ور چين كه همزمان با اول اكتبر 
و جشن ۷۰سالگي جمهوري خلق چين اكران شده بودند، 

گيشه را به حالت رشد بازگرداند. 
هر سه فيلمي كه اكران ش��ده اند، با زمينه ميهن پرستانه 
و براي بزرگداش��ت ساالنه و ملي اين كش��ور ساخته شده 
بودند. هر س��ه اين فيلم ها داس��تان و لحظات متفاوتي را 
از زمان تاس��يس جمهوري خلق چين در سال ۱۹۴۹ به 

تصوير كشيده اند. 
...........................................................................................................

حال فريدون جيراني رو به بهبود است
فريدون جيراني سينماگر 
كشورمان به دليل وخامت 
حال�ش در بيمارس�تان 
بستري شد و پس از انجام 
معاينات و استراحت حال 
وي رو ب�ه بهب�ود اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، خب��ري مبن��ي بر 
بس��تري ش��دن فري��دون 
جيراني نويسنده، تهيه كننده و كارگردان سينما در بيمارستان 
منتشر شد و پيگيري ها حاكي از اين است كه حال اين سينماگر 
مطرح كشورمان رو به بهبود است اما براي انجام آزمايش   هاي 

پزشكي بايد چند روز ديگر در بيمارستان بماند. 
آخرين فيلم بلند سينمايي فريدون جيراني »آشفتگي« است 
كه در سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر حضور داشت اما تاكنون 
اكران عمومي نشده است. او در حوزه نمايش خانگي هم »نهنگ 

آبي« را كارگرداني كرد. 
...........................................................................................................

 ش�قايق فراهاني، پيام دهكردي 
و محمد س�لوكي در بين كاروان اربعين 

حض�ور  ب�ا  »چهل چ�راغ«  هنرمن�دان  كاروان 
چهره ه�اي سرش�ناس فرهن�گ و هن�ر ب�راي حض�ور 
در مراس�م پياده روي اربعين حس�يني راهي كربال ش�د. 
به گزارش »جوان« س��ومين كاروان هنرمندان چهل چراغ از 
فرودگاه امام خميني)ره( راهي كربال ش��د تا در مراسم بزرگ 
پياده روي اربعين حضور به هم رس��اند. در اين كاروان عالوه بر 
بازيگران، تهيه كنند گان، نويس��ندگان و كارگردانان، برخي از 
مديران فرهنگي سينما و سيماي جمهوري اسالمي ايران نيز 

حضور دارند كه اسامي آنها به شرح ذيل است:
پي��ام دهكردي)بازيگر(/عارف��ه لك)م��درس س��ينما(/

آرش قادري)نويس��نده(/ مه��دي عبادتي)بازيگ��ر(/ علي 
درس��تكار)مجري(/ محم��د س��لوكي )مجري(/ج��واد 
افش��ار)كارگردان(/ هادي افش��ار)صدابردار(/ س��يدعلي 
احمدي)تهيه كننده(/ محمدرضا ش��فيعي)تهيه كننده(/ 
حبيب ايل بيگي) تهيه كننده(/ مس��عود فراس��تي)منتقد 
سينما(/ شقايق فرهاني)بازيگر(/ عليرضا استادي )بازيگر(/ 
مجتبي اميني)تهيه كننده(/ مجيد اسماعيلي)تهيه كننده 
و كارگ��ردان(/ محمدرضا عباسيان)مستندس��از(/ نيلوفر 
ش��هيدي)بازيگر(/ هديه نصيري)منش��ي صحن��ه( و رضا 

قنبري)مديرتوليد(.
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حكمت 33۸ 

علم دو گونه است: علم فطرى و 

علم اكتسابی. علم اكتسابی اگر 

هماهنگ با علم فطرى نباش�د 

سودمند نخواهد بود.

حسين دهلوي از هنرمندان پيشكسوت عرصه موسيقي 
كه س�ال هاي اخير را ب�ا بيماري فراموش�ي س�پري كرد 
صبح دي�روز دار فاني را در س�ن ۹۲ س�الگي وداع گفت. 
سوس��ن اصالني نوازنده س��نتور، آهنگس��از و همسر حسين 
دهلوي در گفت وگويي كه س��ال ۹۶ با ايس��نا داشت، يكي از 
داليل اصلي بيماري آلزايمر همسرش را افسردگي عنوان كرده 
و گفته بود: »زماني كه حال دهلوي بهتر ب��ود از او آنچنان كه 
بايد، بهره نبردند. دهلوي به دليل افسردگي آلزايمر گرفت. او 
قرار بود رهبري اركستر ملي را بر عهده بگيرد، اما اين قول ها در 
حد حرف بود و انجام نش��د كه براي او ضربه بدي بود. بعدها او 

ديگر به دليل كسالتش نتوانست اثري بسازد.«
زنده ياد حس��ين دهلوي س��ال ۱3۰۶ در ته��ران ديده به 
جهان گش��ود. دهلوي در س��ال ۱33۹ از هنرستان عالي 
موسيقي در رش��ته آهنگس��ازي فارغ التحصيل شد. او در 
دوره هنرستان با همكاري ابوالحس��ن صبا اركستر شماره 
يك هنرهاي زيبا را راه اندازي و تعدادي از آثار صبا را براي 
اركستر تنظيم كرد. پس از درگذش��ت استاد صبا در سال 
۱33۶، رهبري اين اركستر كه بعداً اركستر صبا ناميده شد، 

به دهلوي واگذار شد.
 حسين دهلوي در سال ۱3۴۱ به رياست هنرستان موسيقي 
ملي برگزيده ش��د و تا فروردين ۱35۰ اين سمت را عهده دار 
بود.نخس��تين اثر دهلوي در زمينه اركس��تر موسيقي ملي به 
نام »سبكبال« در سال ۱33۲ و در دستگاه شور تصنيف شد. 
كنسرتينو براي سنتور و اركستر، يكي از بخش هاي اين آلبوم، 

نتيجه همكاري مشترك دهلوي با فرامرز پايور است. آثار بعدي 
دهلوي مانند »گفت وگ��وي دل« در ش��ور )۱33۶( و »فروغ 
عشق« در بيات اصفهان از تجربيات ارزشمند وي در تلفيق شعر 
و موسيقي ايراني به شمار مي روند. يكي از مهم ترين آثار حسين 
دهلوي كتاب »پيوند شعر و موسيقي آوازي« است كه حاصل 
بيش از ۴۰سال تجربه او در تلفيق موسيقي با شعر است و جايزه 

كتاب سال جمهوري اسالمي را به دست آورد. 
حس��ين عليزاده آهنگس��از و نوازنده صاحبنام موس��يقي 
كشورمان به مناس��بت درگذشت استاد حس��ين دهلوي 
موسيقيدان ش��هير ايراني متني را در اختيار رسانه ها قرار 
داد. در متن حس��ين عليزاده آمده است: »حسين دهلوي، 
به بزرگي هنر و به بزرگي يك معلم. بايد س��راپا ايس��تاد به 
احترامش بايد سراپا ايستاد و شنيد نغمه هايش، بايد ايستاده 
ش��نيد، بايد ايستاده نواخت و بايد ايس��تاده ايستاد تا زخم 

هجرانش نشكند دل هاي افراشته را.«

حسين دهلوي پيشكسوت موسيقي درگذشت
دلنوشته حسين عليزاده در فراق حسين دهلوي

مصطفي محمدي     دیده بان

محمدحسين مهدويان، كارگردان فيلم سينمايي »رد خون« عنوان كرد

»ردخون« يك تريلر سياسي با جنبه هاي »نوآر« است
   سيدمرتضي ذاكر

كارگردان فيلم س�ينمايي»ماجراي نيمروز، رد خون« 
مي گويد كه اي�ن فيلم يك تريلر سياس�ي با جنبه هاي 
نوآر اس�ت و فضاي معماگونِه حاكم بر برخ�ي اتفاقات 
دهه 6۰ اس�ت. اين موضوع براي به تصوير كشيدن حد 
و مرز خشونتي است كه در آن زمان وجود داشته است. 
محمدرضا مهدوي��ان كه اين روزها فيلم س��ينمايي موفق 
»ماجراي نيمروز، رد خون« را روي پرده سينماها دارد در 
مورد مسير س��اخت اين اثر به مهر مي گويد: در »ماجراي 
نيمروز« ما دو كاراكتر به اس��م صادق و كمال داشتيم كه 
حضور خيلي كوتاهی داش��تند كه اتفاق��اً آدم هاي مؤثر و 
جذاب��ي از آب درآمدن��د. آن موقع به اين فك��ر كرديم كه 
مي ش��ود در فيلمي با حضور جدي ت��ر و پررنگ تر اين دو 
كاراكتر يك قص��ه جديد تعري��ف كنيم. هنگام��ي كه ما 
مي خواستيم »التاري« را بسازيم، مشكالتي براي ساخت 
پيدا كرديم و مش��غول مذاكره با تهيه كنن��دگان ديگري 
بوديم. در آن زمان س��يدمحمود رضوي گفت: حاال كه به 
نتيجه نرسيديد بياييد قس��مت دوم »ماجراي نيمروز« را 
بسازيم كه من گفتم من اصاًل ذهنم درگير »التاري« است 
و دوست دارم همين فيلم را بسازم. او گفت اشكال ندارد من 
كمك مي كنم »التاري« را بسازي و بعد »ماجراي نيمروز 

۲« را بسازيم. 
كارگردان »آخرين روزهاي زمس��تان« در ادامه مي افزايد: 
به دنبال راهي ب��ودم كه حتماً »التاري« را بس��ازم و ديدم 
پيشنهاد جالبي اس��ت. همان موقع سيد)رضوي( با هادي 
و جواد هم صحبت كرد و تصميم ما بر اين شد كه دو فيلم 
با هم كار كنيم يعن��ي »التاري« و »ماج��راي نيمروز، رد 
خون«. در آن زمان اصاًل هيچ قصه اي هم نداش��تيم، فقط 
قرار گذاش��تيم كه يك »ماجراي نيمروز« ديگر بسازيم، از 
همين رو به محض اينكه كار س��اخت »التاري« تمام شد 
تيم فيلمنامه نويسان شروع به نگارش فيلمنامه »ماجراي 
نيمروز، رد خون« كردند، يعن��ي اينطور نبود كه »ماجراي 
نيمروز، ردخون« را با برنامه ريزي عجيب و خاصی بسازيم. 
اصاًل سبب آشنايي و رفاقت همه ما با هم، همان »ماجراي 
نيمروز« و كاراكترهايي بود كه در آنجا خلق شد. به تدريج 
تصميم گرفتيم اين موضوع را در فيلم ديگري ادامه بدهيم 

و نتيجه آن »ماجراي نيمروز، رد خون« شد. 
وي با اشاره به اينكه در مقطعي قرار بود قصه اي در عراق را 
روايت كنيم، اظهار مي دارد: در واقع همانطور كه منافقين 
در تهران به دنبال خانه تيمي بودند، ما مي خواس��تيم اين 

ماجرا را برعكس كنيم، چون مش��ابه همين ماجرا در زمان 
جنگ در عراق هم وجود داشت، يعني خانه هاي تيمي كه 
نيروهاي امنيتي ما در عراق داشتند و نيروهاي امنيتي عراق 
به دنبالشان بودند. در واقع ما مي خواستيم كاراكتر صادق 
و كمال را به دل خانه هاي تيمي در عراق ببريم و ببينيم كه 
اين افراد در حال گريز از دست نيروهاي امنيتي عراق هستند 
كه به نظرم خيلي قصه جذابي بود. به هر حال سيدمحمود 
رضوي پژوهش هايي در سال هاي گذشته جمع آوري كرده 
بود كه پيشنهاد داد اين قصه را در دل عمليات مرصاد روايت 

كنيم، به همين ترتيب قصه عراق منتفي شد. 
مهدويان در ادامه تأكيد مي كند: اگر »ماجراي نيمروز« قصه 
شكل گيري خشونت اس��ت، »ماجراي نيمروز، رد خون« 
درباره اين است كه مرز خشونت كجاست؟ وقتي ايدئولوژي 
به خشونت زايي مي رسد تا كجا مي تواند پيش برود؟ ما درباره 
مقطعي فيلم مي ساختيم كه به نظر مي رسد اين خشونت 
حد و مرزي ندارد، پايان ندارد و مي تواند تا ابد ادامه داشته 
باشد. براي همين اين موضوع هم يك لحن متفاوت نسبت 
به »ماجراي نيمروز« پيدا كرده اس��ت. همه آدم ها باالخره 
يك طرز فكري دارند و حاضرند براي عقايد خود بجنگند و 
ايستادگي كنند ولي اگر »ماجراي نيمروز، رد خون« بتواند 
اين س��ؤال را ايجاد كند كه براي آن تا كجا مي ش��ود پيش 

رفت، كار بزرگي كرده است. 
اين فيلمس��از جوان ضمن اش��اره به اينكه فيلم »رد خون« 
يك نگاه ماكرو دارد و يك نگاه ميكرو خاطر نش��ان مي كند: 
اصاًل همان زماني كه فيلمنامه را مي نوشتيم اينچنين تعبير 
مي كرديم كه »ماجراي نيمروز، رد خون« همزمان يك قصه 
بزرگ و يك قصه كوچك تعريف مي كند، البته اگر يكي از اينها 
را براي تعريف كردن انتخاب مي كرديم، شايد نتيجه منسجم تر 
مي شد ولي به هر حال اين تصميمي بود كه ما گرفتيم چراكه 
احساس كرديم الزم است هر دوي اينها را به صورت همزمان 

ببينيم و وقتي با هم مي بينيم جذاب است.

در گفت وگوى »جوان« با مهدي فقيه بازيگر پيشكسوت مطرح شد 

روح اربعين را در سينما و تلويزيون جاري كنيم

به عقيده بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون فارغ از پرداختن 
به نمود بيرون�ي تاثير راه سيدالش�هدا)ع( بر زندگي ش�يعيان، 
الزم اس�ت روح مناسكي همچون سوگواري تاس�وعا و عاشورا و 
پي�اده روي اربعين به محصوالت س�ينمايي و تلويزيوني راه يابد. 
مهدي فقيه بازيگر پيشكس��وت كه س��ابقه اي پررنگ  در ايفاي نقش 
در آثار مذهبي دارد با اعالم اين مطلب به »جوان« گفت: ش��كر خدا 
هنوز كه هنوز است در رس��انه ملي براي توليد آثار مرتبط با عاشورا و 
اربعين ساالر شهيدان فعاليت مي كنند و در تئاتر و سينما هم شاهد 
حركت هاي رو به  جلويي هس��تيم ولي به  نظر مي رسد از منظر توليد 
آثار ماندگار، لنگ مي زنيم يعني بيش��تر وجه بيروني و شعاري ماجرا 
را گل درشت كرده ايم. اين بازيگر در چرايي شعاري شدن محصوالت 
هنري مرتبط با سيدالشهدا)ع( گفت: مسلماً كار كردن براي عاشورا 
بسيار سخت تر از ديگر كارهاس��ت چون در اين نوع كارها بايد با دل و 
جان كار كرد و هر چقدر كه با اعتقاد و با دل كار كني مسلماً كار زيباتر 
مي شود. اگر عاشورا باقي مانده به خاطر عشقي است كه به آزادگي و 

اهداف الهي امام حسين)ع( وجود دارد و اگر اربعين ميليون ها نفر را به 
سمت كربال مي كشاند، ناشي از عشق نهفته در دل هاي شيعيان است 
و همين عشق اس��ت كه كار را زيبا مي كند، پس در توليد يك فيلم يا 

سريال يا حتي تئاتر عاشورايي بايد به كنه ماجرا زد. 
بازيگر »ملك سليمان« و »مريم مقدس« ادامه داد: مردم همواره از 
آثار باكيفيت عاشورايي استقبال مي كنند چنان كه مثالً »روز واقعه« و 
»مختارنامه« و »سفير« همچنان مخاطب دارند و بينندگان از اين نوع 
كارها استقبال مي كنند ولي مشكل آنجاست كه داستان پردازي هاي 
عاشورايي را جدي نمي گيريم و مي خواهيم با همان نگاه روتين بدان 
بپردازيم. اين بازيگر باس��ابقه تأكيد كرد: خودم به عنوان كسي كه 
سابقه ايفاي نقش در آثار قرآني داشته ام بارها با اين پرسش مخاطبان 
مواجه شده ام كه چرا توليد فيلم و سريال هاي مذهبي جذاب كم شده 
است. اين، يعني مردم عجيب به آن معنويت خاص نظر دارند و توجه 

ويژه اي به كارهاي معنوي خوب دارند. 
مهدي فقيه تأكيد كرد: واقعه عاشورا، بسيار عظيم است و با كارهاي 
معنوي درباره عاشورا مي توانيم مفاهيم بسيار خوبي راجع به واقعه 
عاشورا را تبيين كنيم. مهم ترين مسئله عاشورا، حماسه است؛ گريه 
به جاي خود ولي مسئله امام حسين)ع(، حماسي و درس آزادگي 
بوده است و اگر ما در آثارمان به اين مسئله بپردازيم، واقعاً شاهكار 
كرده ايم. اين بازيگر با ابراز اميدواري نس��بت به جاري شدن روح 
اربعين در آثار سينمايي گفت: فارغ از پرداختن به نمود بيروني تاثير 
راه سيدالشهدا)ع( بر زندگي شيعيان، الزم است كه روح مناسكي 
همچون سوگواري تاسوعا و عاشورا و پياده روي اربعين به محصوالت 

سينمايي و تلويزيوني راه يابد.

    سینما

آخرين مراحل توليد پروژه سينمايي 
»الله« و احتمال حضور در فجر 3۸

مديرعامل مركز گس�ترش س�ينماي مس�تند و تجربي از سرگيري 
ادام�ه توليد پ�روژه الله خب�رداد. الل�ه عن�وان فيلم س�ينمايي به 
كارگردان�ي اس�داهلل نيك ن�ژاد ب�ود ك�ه كار س�اخت آن در زم�ان 
دولت س�ابق ب�ا جنجال هاي�ي مواجه ش�د و به س�رانجام نرس�يد. 
محمد حميدي مقدم مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي 
روز گذشته در نخستين نشست رسانه اي جشنواره سينما حقيقت درباره 
پروژه »الله« گفت: از سال ۹۷ با تصويب هيئت امنا، با تعيين مدير پروژه 
و با حل اختالف قرار شد توليد آن از س��ر گرفته شود و با توجه به اينكه 
يك سرمايه از دست رفته داشتيم بايد در دوره جديد اين سرمايه را احيا 
مي كرديم، در چنين استراتژي ای توليد الله شروع شد و با برنامه ريزي 
در سال ۹۸ جلسات متعدد ش��كل گرفت، توليد جديد شايد هزينه ها را 
افزايش مي داد اما دوباره يك تيم با تهيه كنندگي تورج منصوري به وجود 
آمد و چند روز پيش فيلمبرداري بخش هاي منقط��ع اين پروژه، انجام 
شد و حاال در مرحله تدوين قرار دارد و اميدوارم در جشنواره فيلم فجر 

حضور داشته باشد. 
وي گفت: اختالفات »الله« حل ش��ده اس��ت. ما مالك ص��د درصد فيلم 
هس��تيم. با گذشت اين س��ال ها با شوراي حكميت و تش��كيل جلسه ها، 
اختالفات حل شد و هيئت امنا كارشناساني تعيين كرد كه آيا اين پروژه 
مي تواند جلو برود يا نه. بزرگ ترين دستاورد اين بود كه اين فيلم از وضعيت 

بي قضاوتي درآمد.

   محمدصادق عابديني
تنه�ا چن�د هفت�ه پ�س از اجراي�ي ش�دن 
آيين نامه رده بندي س�ني فيلم هاي سينمايي 
اي�ن آيين نام�ه ملغي ش�د ت�ا ي�ك حركت 
فرهنگي در هم�ان ابتداي كار متوقف ش�ود. 
به دنبال اظهارات مهمانان يك برنامه تلويزيوني در 
نقد آيين نامه رده بندي سني فيلم هاي سينمايي و 
اعالم ملغي شدن اين آيين نامه اكنون خأل قانوني 
درباره رده بندي س��ني به وجود آمده اس��ت كه 
طوالني شدن آن مي تواند همه زحمت هايي را كه 
براي به ثمر رسيدن مسئله رده بندي سني كه يك 
اقدام فرهنگس��از و مؤثر در سالم سازي فرهنگي 

است، به فراموشي بسپارد. 
برخي از اظهارات درباره آيين نامه رده بندي سني 
فيلم ها، باعث شد تا سازمان سينمايي به صورت 
مستقيم به اقدام در راستاي اباحه گري و ساخت 
فيلم هاي غيراخالقي متهم شود؛ موضوعي كه در 

برنامه تلويزيوني »هفت« مطرح شد. 
    رده بندي سني راهنماي خانواده ها

سعيد الهي كارشناس فرهنگي در برنامه »هفت« 
كه جمعه ش��ب روي آنتن ش��بكه 3 سيما رفت، 
درب��اره آيين نام��ه رده بن��دي س��ني فيلم هاي 
سينمايي، گفت: »اين دستورالعمل با وجود مفيد 
بودن براي برخي آثار سينمايي، متأسفانه به دليل 
تضاد با قوانين فرهنگي كشور، مجوز توليد آثاري 
با موضوعات اباحه گري، روابط ناس��الم اخالقي و 
ترويج خشونت تلقي مي شود.« سازمان سينمايي 
نسبت به ادعاي اين كارشناس فرهنگي واكنشي 
از خود نشان نداده است و صرفاً روابط عمومي اين 
س��ازمان از تدوين آيين نامه جديد خبر داده كه 
مشخص نيست چه زماني كار تدوين و تنظيم آن 

به پايان برسد. 
صرف نظر از اينكه آيين نامه ملغي شده چه نقاط 

ضعف يا قوتي داشت، آيا بودن يك آيين نامه، بهتر 
از نبودن آن نيست؟ آرش خوشخو، روزنامه نگار و 
منتقد سينما در اين باره به »جوان« مي گويد: نظر 
من درباره وجود آيين نامه رده بندي سني فيلم ها 
شفاف اس��ت، به نظرم وجود چنين آيين نامه اي 
براي س��ينما واجب و الزم اس��ت. من در اكران 
فيلم سينمايي »دراكوال« س��اخته رضا عطاران 
كه بارها در آن استعمال مواد مخدر نمايش داده 
مي ش��دم، ش��اهد بودم كه پدر و مادرها جلوي 
چشم بچه هايش��ان را مي گرفتند تا آن صحنه ها 
را نبينند. »دراكوال« فيلم بدي نيست اتفاقاً فيلم 
خيلي خوبي هم هس��ت، اما نه براي خانواده ها، 
شايد اگر خانواده ها از محتواي اين فيلم و داشتن 
صحنه هاي استعمال مواد مخدر آگاهي داشتند، 
پي��ش از آمدن به س��ينما، تصمي��م مي گرفتند 
فرزندانشان را براي ديدن آن فيلم نياورند. نه تنها 
در دراكوال كه نزديك ۱۰ تا ۱۲بار استعمال مواد 
مخدر را به نمايش گذاشت، فيلم هاي ديگري نيز 
داش��تيم كه با وجود پرفروش شدن تماشاي آن 
براي بچه ها مناس��ب نبود، مث��ل فيلم »رحمان 
۱۴۰۰« يا فيلم خيلي خوب »مص��ادره« كه در 
آن شوخي زش��تي با »ختنه كردن« مي شود كه 
در همه جاي دنيا پخ��ش آن براي كودكان حتماً 

مميزي مي شود.«

خوشخو با بيان اينكه يك تهيه كننده سينما ممكن 
است براي رسيدن به فروش بيشتر، هر حرفي از 
جمله ش��وخي هاي ركيك را در فيلمش بگذارد، 
مي گوي��د: »من درب��اره ادعاي اينك��ه آيين نامه 
رده بندي سني فيلم هاي سينمايي مي تواند باعث 
اباحه گري در سينما  شود، اظهار نظري نمي كنم، 
ولي در همه دنيا رده بندي سني فيلم ها يك راهنما 
براي خانواده هاست. زماني كه يك خانواده روي 
شبكه هاي ماهواره ای قفل مي گذارد، روي رفت و 
آمد فرزندانش و دوستان آنها نظارت كامل دارد، 
چرا بايد وقتي به تماشاي فيلم »دراكوال« مي رود 
شاهد چندين بار استعمال مواد مخدر باشد؟ آن 
بچه چه گناهي كرده اس��ت كه بايد شاهد چنين 

صحنه هايي در فيلم باشد؟!«
    رده بندي سني بدون اعمال سليقه باشد 
داش��تن يك قانون بد بهتر از بي قانوني اس��ت. با 
لغو آيين نامه رده بندي س��ني فيلم ها، در فضاي 
بي قانوني دوباره اكران فيلم ها بدون هشدار درباره 
محتوا به اك��ران خواهد رس��يد. اميررضا مافي، 
نويسنده و منتقد سينما درباره ريشه هاي فرهنگي 
رده بندي سني فيلم ها به »جوان« مي گويد: »به 
لحاظ فرهنگي، در فرهنگي اس��المي و ايراني به 
اين موضوع تكيه شده اس��ت كه هر مطلب و هر 
محتوايي را نباي��د در اختيار هر كس��ي قرار داد. 
اين توجه فرهنگي به رده بندي سني به اين معنا 
نيست كه در سينما يك رده بندي سني خارجي 
رو نويسي و كپي كنيم، اما زماني كه فرهنگ هاي 
مختلف بر رده بندي س��ني تأكيد دارند و تقريبا 
جمهور مل��ل به اي��ن نتيجه رس��يده اند كه بايد 
رده بندي سني اعمال ش��ود، نمي توان گفت كه 
فرهنگ ما مجزا از همه دنياس��ت و ما نبايد آن را 

اجرا كنيم.« 
مافي درباره نحوه اجراي رده بندي س��ني تأكيد 
مي كند: »نكته مهم اين اس��ت كه در آيين نامه و 
قانون، رده بندي س��ني بر مبناي چه مؤلفه هايي 
ش��كل بگيرد. در آيين نامه بايد م��واد رده بندي 
سني به روشني عنوان و مصاديق آنها بيان شود تا 
تفاسير و اعمال سليقه شخصي در آن به حداقل 

ممكن برسد.«
اين منتقد سينما با ابراز تأس��ف از لغو آيين نامه 
قبلي رده بندي سني مي گويد: »به هر حال سينما 
به يك نظام رده بندي س��ني نياز دارد و  اي كاش 
اگر اشكال و ايراداتي در آن وجود داشت حين اجرا 

اقدام به رفع آن مي كردند.«
اكنون بايد ديد كه س��ازمان سينمايي در تدوين 
آيين نامه جديد ت��ا چه حد ج��دي خواهد بود و 
آيين نامه جديد آيا با اس��تقبال روبه رو مي ش��ود 

يا خير!

پياده روي »جاماندگان« اربعين حس�يني روز شنبه ۲۷مهر مصادف 
ب�ا روز اربعين از مي�دان آيين�ي امام حس�ين)ع( تا ح�رم حضرت 

عبدالعظيم)ع( برگزار مي شود. 
به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران، سيدعليرضا 
فاطميان پور از برگزاري پياده روي »جاماندگان« اربعين حسيني در روز شنبه 
۲۷مهر مصادف با روز اربعين از ميدان آييني امام حسين)ع( تا حرم حضرت 

عبدالعظيم)ع( خبر داد و گفت: اين مراس��م در راس��تاي ايج��اد همدلي با 
راهپيمايان كربال در روز اربعين با حضور اقشار مختلف مردم از ساعت ۶:3۰ 
در ميدان امام حسين)ع( آغاز مي ش��ود و با اقامه نماز ظهر در آستان مقدس 
حضرت عبدالعظيم)ع( به پايان مي رس��د. وي افزود: مراسم با قرائت زيارت 
اربعي��ن، روضه خواني و مداحي آغ��از و پس از پذيرايي از ش��ركت كننده ها، 

پياده روي به سمت شهرري، حرم حضرت عبدالعظيم)ع( برگزار مي شود.

 در گفت وگوي »جوان« با ۲ كارشناس سينما 
درباره رده بندي سني فيلم هاي سينمايي مطرح شد

سينما بدون رده بندي سني 
بداخالق تر مي شود

پياده روي »جاماندگان« در روز اربعين حسيني برگزار مي شود

فيل��م  اك��ران  خوش��خو: در 
»دراك��وال« ك��ه باره��ا در آن 
استعمال مواد مخدر نمايش داده 
مي ش��د، پ��در و مادرها جلوي 
چشم بچه هايشان را مي گرفتند


