
 سعيد عاكف: شهداي هنرمند 
همچنان مظلومند

نويس�نده كتاب »خاك هاي نرم كوش�ك« درباره مراس�م 
پاسداش�ت ش�هداي هنرمند با تأكيد ب�ر اينكه ب�ه نظرم 
ه�ر كاري در عرصه بزرگداش�ت ش�هدا ش�ود كم اس�ت، 
عنوان كرد: مل�ت ما بيش از اينها به ش�هدا مديون اس�ت. 
سعيد عاكف نويسنده كتاب خاك هاي نرم كوشك در خصوص 
برگزاري اين مراسم گفت: به نظرم هركاري در عرصه بزرگداشت 
شهدا شود كم است و ملت ما بيش از اينها به شهدا مديون است و 
بايد باكيفيت و به بهترين نحو اين گونه مراسم ها برگزار شود. اين 
مراسم بسيار كارنيكو و شايسته اي است كه اميدوارم در شأن نام 

و ياد شهداي هنرمند برگزار شود. 
عاكف افزود: امروز هزينه هاي بس��ياري در ام��ور فرهنگي و 
هنري مي ش��ود و اگر اين هزينه ها صرف اموري نظير ترويج 
سيره و راه شهدا بشود و مكتوب و ماندگار شود بسيار مؤثر و 

اثر بخش خواهد بود. 
وي در ادامه افزود: ما در عرصه هنر شهدايي نظير سيدشهيدان 
اهل قلم س��يدمرتضي آويني را داريم كه هنوز پس از سال ها 
راه و منش وي چاره ساز و راهگشاست. چهره هايي نظير شهيد 
س��عيد جان بزرگي، ش��هيد رهبر، ش��هيد حميدرضا نظام و 
بسياري از شهداي اين عرصه را داريم كه هنوز جاي پرداخت 

بسياري دارند. 
مراسم پاسداش��ت ش��هداي هنرمند باعنوان شاهدان شيدايي 
به همت سازمان بسيج هنرمندان كش��ور 27 آبان ماه در تاالر 
انديشه حوزه هنري با حضور جمعي از خانواده هاي معظم شهدا 
و مسئوالن لش��كري و كش��وري و جامعه فرهنگ و هنر كشور 

برگزار خواهد شد. 
.............................................................................................................

 اهداي 12 ميليارد ريال كتاب
به استان ها در هفته كتاب

مدي�ركل چ�اپ و نش�ر 
وزارت فرهنگ و ارش�اد 
اس�امي گف�ت: بيش از 
12ميليارد ريال كتاب به 
فرارس�يدن  مناس�بت 
بيس�ت و هفتمين هفت�ه 
كتاب جمهوري اسامي 
ايران، در سراس�ر كشور 
اه�دا و توزيع مي ش�ود. 
به گزارش مهر، مهرزاد دانش گفت: هيئت انتخاب خريد كتاب 
به صورت مستمر و در نوبت هاي مشخص در طول سال اقدام به 
اهداي كتاب به مراكز مختلف فرهنگي مي كند اما گاهي برخي 
از اين اهداها با عقد تفاهمنامه ها متناس��ب است كه مهم ترين 
طرف ه��اي قراردادهاي ما، ادارات كل وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمي استان ها هستند. 
وي افزود: ادارات كل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان ها 
هر كدام به تناسب ميزان تعداد كتابخانه هايشان، تالش هايي كه 
توسط نهادهاي ذي ربط جهت ترويج كتاب و كتابخواني صورت 
گرفته  است و البته درجه محروميت فرهنگي هر استان بر مبناي 
تقسيم بندي ها و بضاعت بودجه وزارتخانه سهميه بندي شده و 
با مراجعه نمايندگان استان ها به انبار كتاب، كتاب هايي را جهت 

تجهيز كتابخانه هاي استاني دريافت خواهند كرد. 
.............................................................................................................

 كنسرت »آمد و رفت بهار« ويژه بانوان
در تاالر وحدت

كنسرت مخصوص بانوان 
ب�ا عن�وان »آم�د و رفت 
بهار« 24آبان ماه در تاالر 
وح�دت اج�را مي ش�ود. 
به گزارش فارس، كنسرت 
بانوان»آم��د و رف��ت بهار« 
ب��ه طراح��ي و كارگرداني 
منص��وره عل��ي م��ددي و 
نويس��ندگي آزاده تفضلي 
2۴آبان ماه ساعت۱۴ )ويژه 
بانون( در تاالر وحدت روي صحنه مي رود. در توضيح اجراي اين 
برنامه آمده است: »آمد و رفت بهار« روايتي با خوانش اسطوره اي 

از گردش فصل هاست. 

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5786 |   ش��نبه 18 آب��ان 1398 | 11 ربی��ع االول 1441 |  اذان ظه��ر: 11:48 | 
غروب آفتاب: 17:02 | اذان مغرب:21: 17 | نیمه شب شرعی:23:05 |      اذان صبح فردا: 05:09 | طلوع آفتاب فردا: 06:35 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پيام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقيان

آدرس: تهران، خيابان شهيد مطهري 
تقاطع ميرزاي شيرازي، پالك 38۴

سازمان آگهی ها:  883۴۱65۴
روابط عمومي:88۴98۴۴8 ، نمابر: 6 -888۴563۴ 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862۱9۴ 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حكمت 359 
اى اس�يران آرزوه�ا، ب�س كنيد 
زيرا صاحبان مقام�ات دنيا را تنها 
دن�دان ح�وادث روزگار به هراس 
افكند، اى م�ردم كار تربيت خود 
را خود بر عهده گيري�د و نفس را 
از عادت هايی كه به آن حرص دارد 

بازگردانيد.

    محمد صادقي
نيما جاويدي كارگردان فيلم س�ينمايي »سرخپوس�ت« با 
انتشار يادداشتي از انتشار نسخه غيرمجاز اين فيلم خبر داد. 
س��ال 98 كه تازه از ميانه عبور كرده تا امروز يكي از سياه ترين 
سال ها در حوزه قاچاق و انتش��ار غيرمجاز فيلم هاي سينمايي 
بوده اس��ت. فهرس��ت فيلم هايي كه به اش��كال مختلف سر از 
سايت هاي غيرمجاز دانلود درآورده اند يا لينك هاي دانلودشان 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شده، با افزوده شدن نام 

فيلم »سرخپوست« بلند تر از قبل شده است. 
نيما جاويدي، كارگردان اين فيلم سينمايي با انتشار يادداشتي 
ضمن اعالم خبر قاچاق »سرخپوست«، نوشت: »صفحات مجازي 
پر شده از نسخه غيرقانوني و بي كيفيت فيلم »سرخپوست« كه 
از روي پرده برداشته شده است. متأسفانه برخورد با سارقان و 
قاچاقچيان فيلم سينمايي در فضاي مجازي به هيچ وجه قاطعانه 
و جدي نيست و دزدان با وقاحت و خيال راحت حاال ديگر فيلم ها 
را از روي پرده سينماها! مي دزدند و انگار نه انگار! نگذاريم اين 
دزدي و باال رفتن از ديوار سينما تبديل به امري عادي شود. باور 
كنيد كار به جايي رسيده كه بيم تجري مي رود و امنيت و آرامش 

صاحبان فيلم ها مختل شده است.«
سرخپوست مانند فيلم هاي »رحمان ۱۴00« و »شبي كه ماه 
كامل شد« از جمله فيلم هايي است كه در سال 98 اكران شده و 
به سرعت نسخه فيلم سر از سايت هاي دانلود غيرمجاز درآورده 
است. اين اتفاق وقتي ناگوار تر مي شود كه هنوز نسخه نمايش 
خانگي »سرخپوست« عرضه نشده است. اقدام قاچاقچيان فيلم 

نه تنها باعث لطمه به چرخه اقتصادي آثار سينمايي شده است 
كه با از بين رفتن اعتماد مردم به شبكه نمايش خانگي، فرهنگ 

خريد قانوني فيلم را نيز تحت الشعاع قرار داده است. 
نيم��ا جاويدي در يادداش��تي كه به مناس��بت قاچ��اق فيلم 
»سرخپوست« منتش��ر كرده اس��ت، از ارائه نسخه باكيفيت 
اين فيلم در ش��بكه نمايش خانگي در روزهاي آتي خبر داده 
اس��ت. اين اتفاق مي تواند تا حدي قاچاق فيلم را تحت تاثير 
قرار دهد اما نمي تواند تاثير قطعي بر جلوگيري از روند قاچاق 

فيلم داشته باشد. 
وزارت ارشاد چند سالي است س��تاد صيانت را راه اندازي كرده 
است. اين ستاد وظيفه مقابله با قاچاق محصوالت فرهنگي و به 
خصوص فيلم را دارد. اكنون جامعه سينمايي منتظر اقدام قاطع 
ستاد صيانت براي جلوگيري از ادامه روند فزاينده قاچاق فيلم 
است، در حالي كه اين ستاد در قبال قاچاق فيلم »رستاخيز« نيز 

اقدام قابل توجهي انجام نداده است.

»سرخپوست« قاچاق هم به بازار آمد
ادامه نگران كننده انتشار غيرقانوني فيلم هاي سينمايي

مصطفي محمدي     ديده بان 

سينما در روزهاي شلوغ اكران 3سهميه به كودكان داد

پروانه بازي در منطقه پرواز ممنوع سينما
   محمدصادق عابديني

در روزه�اي ش�لوغ اك�ران س�ينماها و حكمفرماي�ي 
س�ينماي كم�دي پ�س از پاي�ان ماه ه�اي مح�رم و 
صفر، س�ه فيلم در ح�وزه س�ينماي كودك اكران ش�د. 
از چهارشنبه هفته گذشته فيلم هاي سينمايي »منطقه پرواز 
ممنوع«، »تورنا2« و »بنيامين« به جدول فيلم هاي در حال 
اكران اضافه شدند و در رقابت با فيلم هاي كمدي »مطرب« و 
»چشم و گوش بسته«، فروش بسيار ضعيفي را در روز افتتاحيه 
تجربه كردند، گويا اين فيلم ها در منطقه اي حضور پيدا كرده اند 
كه به واسطه حمايت از سينماي كمدي براي ديگر ژانرهاي 

سينمايي منطقه پرواز ممنوع هستند. 
     اكران در روز هاي پرترافيك

با نزديك شدن به زمان برگزاري سي و هشتمين جشنواره فيلم 
فجر، ترافيك اكران سينماها در حال فشرده تر شدن است. عملكرد 
بد شوراي صنفي نمايش يا عوامل دخيل ديگر باعث مي شود كه هر 
ساله نيمه اول سال فرصت خوبي براي اكران بلندمدت فيلم هاي 
اكران نوروزي باش��د، به طوري كه عمال نيمه اول سال براي چند 
فيلم خاص هميش��ه فرصت خودنمايي اس��ت. آثاري كه از اين 
فرصت طاليي محروم مي شوند مجبور خواهند بود در يك رقابت 
چند ماهه بسيار فشرده، چند هفته محدود بر پرده سينماها باشند. 
اين اتفاق براي فيلم هاي سينماي كودك به معناي از دست دادن 
فرصت طاليي تابستان و قرار گرفتن در يك رقابت نابرابر در پاييز 
است. از هفته گذشته فيلم هاي »بنيامين«، »منطقه پرواز ممنوع« 

و »تورنا2« وارد چرخه اكران شدند. 
در هفته پيش فيلم سينمايي »مطرب« توانست در دو روز اكران 
خود را به مرز فروش 2ميليارد تومان برساند و سه فيلم كودك 
اكران شده در پايين جدول فروش قرار بگيرند. با توجه به فروش 
پايين اين فيلم ها در روز افتتاحيه، اكنون بايد ديد كه آيا آموزش 
و پرورش حاضر است با فرس��تادن دانش آموزان به سينما، در 
راستاي حمايت از سينماي كودك، مخاطبان اصلي اين فيلم ها 
را به سينما بكشاند؟! ارتباط سينماي كودك با آموزش و پرورش 
يكي از عوامل باقي ماندن سينماي كودك و سودآوري آن است 
كه متأسفانه به رغم توليد محدود سينماي كودك، همان چند 
فيلم محدود نيز از حماي��ت وزارتخانه اي ك��ه متولي آموزش 

چندين ميليون كودك و نوجوان ايراني است، محرومند. 
اكران همزمان سه فيلم كودك و نوجوان اتفاق خوبي از نظر 
سينمايي است و در صورت حمايت خانواده ها و همراهي وزارت 
آموزش و پرورش، در شرايطي كه كمدي هاي سخيف در حال 
پر كردن سالن هاي سينماها هستند، امكان حضور بي دغدغه 

كودكان در سينما ها را فراهم مي كند. 

    »بنيامين« 
انيميشن سينمايي بنيامين به كارگرداني محسن عنايتي كه 
در جشنواره فجر با نقدهاي زيادي روبه رو شده بود، توانست در 
جشنواره فيلم كودك و نوجوان جايزه بهترين اثر پويانمايي را به 
دست آورد. داستان اين اثر انيميشن در مصر باستان مي گذرد 
و در آن پسري به نام بنيامين به كمك دوستش به دنبال پيدا 
كردن راهي براي آزادي مادرش از زندان فرعون اس��ت. اين 
انيميشن سه بعدي، در قياس با انيميشن هاي سينمايي توليد 
شده با پيرنگ تاريخي و مذهبي، با انتقاد رسانه ها و منتقدان 

سينما روبه رو شده است. 
    »منطقه پرواز ممنوع« 

منطقه پرواز ممنوع، به كارگرداني امير داس��ارگر فيلم سينمايي 
نوجوانانه اي است كه سال گذشته راه نيافتن آن به جشنواره فيلم 
فجر، باعث شد تا نقدهايي به شيوه انتخاب فيلم جشنواره و حذف 
عامدانه فيلم هايي كه پيامي انقالبی دارند، مطرح ش��ود. منطقه 
پرواز ممنوع سپس در جشنواره فيلم كودك و نوجوان حاضر شد و 
طبق گفته سازندگانش بيشترين ميزان مخاطب جشنواره را داشته 
است. اهميت فيلم »منطقه پرواز ممنوع« در اين است كه اين فيلم 
محصول مدرسه فيلمسازي عمار است. جشنواره فيلم هاي مردمي 
عمار، با ايجاد مدرسه فيلمسازي در حال آموزش جوانان مستعد 
در سينماس��ت و موفقيت »منطقه پرواز ممنوع« مي تواند اولين 

نشانه ها براي معرفي نسل جديدي از فيلمسازان انقالبي باشد. 
    »تورنا2«

سيدجواد هاشمي بعد از ساخت سه گانه »آهوي پيشوني سفيد«، 
فيلم »تورنا2« را با حضور چهره هاي ش��ناخته ش��ده سينماي 
كمدي توليد كرده است. »تورنا2« بر اساس اطالعات منتشر شده 
»داستان پروفس��وري را روايت مي كند كه موفق به ساخت يك 
رستوران شده است؛ رستوراني كه در نهايت به يك سفينه تبديل 
مي شود. حال با ورود چهار نوجوان به قصه و با شيطنت آنان، اين 
سفينه مقداري زودتر از موعد به پرواز درمي آيد. سفينه در نهايت 

به فضا رفته و در يك سرزمين ناشناخته فرود مي آيد.«

انتظار 8 ماهه يك فيلم براي صدور پروانه نمايش
»ديدن اين فيلم جرم است« پشت درهاي بسته وزارت ارشاد

   محمد صادقي
فيل�م س�ينمايي »دي�دن اي�ن فيل�م ج�رم اس�ت« از عيد 
ن�وروز تاكن�ون در ص�ف انتظ�ار ص�دور پروان�ه نماي�ش 
ق�رار دارد؛ انتظاري كه گوي�ا براي اي�ن فيلم تمام�ي ندارد!

فيلم س��ينمايي »ديدن اي��ن فيلم جرم اس��ت« محصول حوزه 
هنري كه موضوعي سياسي دارد، پس از حضور در سي و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر، خواستار اكران در نوروز 98 شد؛ درخواستي 
كه از سوي ش��وراي صنفي نمايش با مخالفت روبه رو شد و از آن 
زمان تاكنون اين فيلم سينمايي براي اكران در سينماها منتظر 

صدور پروانه نمايش است. 
اگرچه طبق روال طبيعي هر فيلم مدت زماني را در انتظار صدور 
پروانه مي گذراند، اما ماجراي »ديدن اين فيلم جرم است« با بيش 
از هشت ماه انتظار، از ش��رايط طبيعي اكران دور شده است. بعد 
از ماجراي رفع توقيف ناگهاني »خانه پ��دري« و اكران آن كه با 
دستور مقام قضايي به توقيف مجدد اين فيلم منتهي شد، بحث 

چرايي اكران نشدن »ديدن اين فيلم جرم است« مطرح شد. 
در همين راستا محمدرضا شفاه، تهيه كننده اين فيلم در گفت و گو 
با »فارس« مي گويد: »م��ا پيش از اين مطلع بوديم كه س��ازمان 
سينمايي وزارت ارش��اد، خودش مانع اكران اين فيلم است و پاي 
شوراي پروانه نمايش وسط نيست. در اتفاقاتي هم كه هفته گذشته 
در فض��اي توئيتر - با اظهارنظ��ر آقاي داروغه زاده، معاون س��ابق 
ارزشيابي و نظارت- رخ داد، بر همه واضح شد كه اين گزاره درست 
است و خب اين يك بدعت تازه در سينماست كه فيلمي پس از عبور 

از شوراي پروانه نمايش هم اجازه اكران نمي يابد.« 
ش��فاه بدون نام بردن از »خانه پدري« عنوان مي كند: »نمي شود 
شما همزمان توقيف يك فيلم را بد بدانيد، اما خود توقيف كننده 
فيلم ديگري باشيد! براي من سؤال است كه چطور آقايان از احترام 
به نظر اعضاي شوراي نمايش حرف مي زنند اما براي نظر اين شورا 
درباره ساير فيلم ها احترام قائل نيستند. طبيعتاً براي من ديدن اين 

رفتار دوگانه  درباره يك موضوع واحد بسيار تلخ است.«
تهيه كننده »ديدن اين فيلم جرم است« درباره رايزني هاي انجام 
شده براي اكران آن تأكيد مي كند: »فكر مي كنم اگر آقاي انتظامي 
داليل خود را براي ب��ه تعويق انداختن اكران فيل��م ما در معرض 
رسانه ها قرار دهند، آن زمان مشخص مي شود دست دوستان چقدر 
خالي از استدالل است و ديگران را نسبت به اينكه اين، يك تصميم 

كاماًل سليقه اي و حتي سياسي است، مطمئن تر مي كند.«
سازمان سينمايي هنوز به سخنان تهيه كننده فيلم »ديدن اين 
فيلم جرم است« درباره مانع تراش��ي براي اكران فيلم، واكنشي 

نداشته است.

    تئاتر

    افشين عليار
زماني كه پيش توليد فيلم مطرب رسانه اي شد با توجه به فيلم هاي قبلي 
مصطفي كيايي فكر مي كردم حتماً اين فيلم با ديگر كمدي هاي اكران شده 
اين سال ها تفاوت زيادي خواهد داشت تا دست كم بتواند يك كمدي سالم 
و خنده دار به دور از ابتذال و س��خيف بودن باشد و با شبه كمدي هاي اين 
سال هاي سينماي ايران متفاوت باشد اما »مطرب« هم يك شبه كمدي 
مبتذل است و باعث تاس��ف كه مصطفي كيايي اين فيلم را ساخته است؛ 
كس��ي كه در كارنامه هنري اش آثار مهمي دارد اما مش��خص نيست چرا 
فيلمسازان ما به اين ش��كل افت مي كنند، اگر نام كارگردانان را از اينگونه 

فيلم ها دربياوريم انگار همه اين آثار را يك نفر ساخته است. 
فيلم مطرب هفتمين ساخته مصطفي كيايي اثري تكه و پاره است؛ فيلمي 
كه بر اساس ش��به كمدي هاي مرسوم س��اخته ش��ده و در كشور تركيه 
فيلمبرداري ش��ده اس��ت. مصطفي كيايي با يك طرح چند خطي الكن و 
پيش پاافتاده كاراكترهايش را به تركيه برده تا آنجا راحت تر بتواند به ايران 
و ايراني توهين كند، نمي ش��ود به مطرب به عنوان يك اثر سينمايي نگاه 
كرد. خط روايي فيلم آنچنان آشفته است كه انگار مطرب را يك فيلم اولي يا 

كسي ساخته كه نگاهي ضد ايراني داشته است. 
ديالوگ هاي فيلم فاجعه است. جمالت سخيفي 
كه از دهان ابراهيم بيرون مي آيد كاماًل بي ريخت 
و س��طحي اس��ت و اضافه كنيد كه فيلمساز به 
چه ان��دازه از زندگ��ي در ايران متنف��ر بوده كه 
ديالوگ هاي ضدايراني در دهان كاراكترهايش 
مي گذارد و اصال برايش هويت ايراني مهم نيست. 
كاراكترهاي مطرب همگي از اي��ران متنفرند و 
فكر مي كنند اگر به كش��ورهاي ديگر پناه ببرند 

اوضاع و احوال بهتري كسب مي كنند و قرار هم نيست مانند فيلم آدم برفي 
به مرور به اين درك برس��ند كه ايران با همه نكات منفي اش جاي بهتري 
براي زندگي است و دست كم منزلت و كرامت بيشتري در وطن خواهند 

داشت. مطرب فيلمي موقعيت محور است كه تبليغات آن به عنوان يك فيلم 
كمدي دروغي بيش نيست. هيچ نمايي از فيلم حتي خنده اي كمرنگ براي 

مخاطب به وجود نمي آورد. 
سرتاسر فيلم از شعارهايي توخالي تشكيل شده كه بي هنري در طبخ آن 
هويداست. در مطرب به هيچ عنوان ش��خصيت نمي بينيد و براي همين 
موقعيت سازي به كمك فيلم آمده و باعث شده به يك اثر هجو تبديل شود، 
بخش ابتدايي فيلم به لحاظ روايي بي دليل كش آمده است. ازدواج زيبا با 
سيامك چه تاثيري مي تواند براي اين فيلم داشته باشد. بهتر نبود به جاي 
اين ازدواج نافرجام فيلمس��از به فواد و چگونگي بدهكاري او و مهاجرتش 
مي پرداخت؟ زيبا در سكانسي به خانه پدرش مي آيد و عنوان مي كند كه 
ديگر نمي تواند با س��يامك زندگي كند. در همان س��كانس فواد را باالي 
ديوار مي بينيم كه معلوم نيست چه كار مي كند، طرح موضوع ازدواج فواد 
با آن خواننده ترك در تركيه اساسا منطق ندارد چون ازدواج فواد و نازان 
مي توانست در ايران مطرح شود اما وقتي زيبا در تركيه تبليغ كنسرت نازان 
را مي بيند مي گويد اين عروس ماست! اينكه فواد به خانواده خود دروغ گفته 
كه در امريكا زندگي مي كند و با نازان ازدواج كرده در صورتي كه او در تركيه 
نوكر و پرستار بچه نازان است يك موضوع به شدت كليشه اي است و فاجعه 
اينكه جوان ايراني براي ادامه زندگي خود حاضر شده در مملكت غريب براي 
يك خواننده زن ترك بردگي كند و جالب است كه يك زن ترك بايد به ما 
ياد بدهد كه مسلمان دروغ نمي گويد. سكانس دونفره فواد و ماشااهلل را به ياد 
بياوريد. ماشااهلل مي گويد خسته شدم كه در ايران كار مي كنم، وضع خوبي 
ندارم، دوست دارم آخر عمري جاي ديگري )امريكا، تركيه، يونان( زندگي 
كنم و بعد دست هايش را به فواد نشان مي دهد كه مثاًل چقدر كار كرده است 
و آخرش هم هيچي، اما در همان سكانس هاي اول زماني كه ابراهيم براي 
دعوت از ماشااهلل به تعميرگاهش مي رود ماشااهلل به ابراهيم مي گويد باالخره 
بايد پول دربياورم و ما نمي فهميم كار كردن در يك تعميرگاه در ايران كه 
مشخص است كه ماش��ااهلل مالك آن بوده چرا بايد به بردگي در تركيه يا 
امريكا ترجيح داده  شود. زيبا در سكانسي دونفره با آقاي پارسا آقازاده اي 
كه پسر سفير ايران در تركيه اس��ت از جمهوري اسالمي دفاع مي كند اما 
اين دفاع براي مصلحت خودش بوده و اساسا تقلبي است چراكه زيبا تالش 
مي كند تا به ايران برنگردد و چقدر سرهم بندي شده پاسپورت هاي اين سه 

نفر ربوده مي شود تا اينطوري راحت تر پناهنده شوند. 
حرف كلي فيلم اين اس��ت كه وقتي يك ايراني نتواند در كش��ور خود به 
آرزويش برس��د حتماً در يك كش��ور بيگانه و البته همسايه مي تواند يك 
كنسرت برگزار كند كه 3هزار نفر تماشاچي داشته باشد. اين افكار و نگرش 
از پايه يك توهين به ايران تلقي مي شود اما مهم نيست، مهم اين است كه 
فيلمساز براي رسيدن به گيشه مطلوب و دلخواه دست از هنرش بكشد و 
اثري الكن براي اقتصاد بهتر خود خلق كند و اين باعث تاس��ف اس��ت كه 

مصطفي كيايي پس از شش اثر مهم فيلمي مثل مطرب بسازد. 
اين فيلم هيچ نكت��ه مثبتي ن��دارد و يك بازي 
پرس��تويي هم دارد كه اين روزها به شدت افت 
كرده است. تازه داشتيم بازي او را در لس آنجلس 
تهران فراموش مي كرديم كه مطرب اكران شد. 
محسن كيايي هم كه انگار در نقش هاي قبلي اش 
متوقف مانده و گويا ديگر قرار نيس��ت يك بازي 

متفاوت از او ببينيم. 
تا روز دوم اكران مطرب توانس��ته 700ميليون 
تومان بفروشد و سازندگانش از اين بابت خيلي 
خوشحالند اما واقعا اين شادماني از فروش چنين فيلمي مي تواند خوشايند 
باش��د؟ مطرب اگرچه به فروش مطلوب مي رس��د اما بايد ديد اين فيلم 

مي تواند در ياد مخاطب بماند؟ پاسخ قطعاً منفي است.

آب دهان »مطرب« روي صورت ايران
كاراكترهاي ايراني »مطرب« همگي از ايران متنفرند! و قرار هم نيست مانند فيلم »آدم برفي« 

به مرور به اين درك برسند كه ايران با همه نكات منفي اش جاي بهتري براي زندگي است

سرتاسر فيلم از شعارهايي 
ش��ده  تش��كيل  توخال��ي 
ك��ه بي هن��ري در طب��خ آن 
هويداست. در مطرب به هيچ 
عنوان شخصيت نمي بينيد

مس�ابقه تلويزيون�ي »مح�اكات« ب�ا محوري�ت چالش�ي ب�راي 
رواي�ت حكايت ه�اي مردم�ي در ش�بكه 2 س�يما توليد مي ش�ود. 
به گزارش فارس، مس��ابقه تلويزيوني »محاكات« در حال حاضر مراحل 
پيش توليد خود را سپري مي كند؛ مس��ابقه اي بزرگ براي حكايت گري 
و روايت داس��تان هاي زندگي. اين مس��ابقه يك چالش دوست داشتني 

و صميم��ي از حكايت هايي اس��ت كه روايتگ��ر آن خود مردم هس��تند. 
»محاكات« رقابتي ب��ا حضور هيئت داوران و تماش��اچيان اس��ت كه از 
تعامالت متعددي شكل مي گيرد. شبكه2 سيما تصميم دارد اين برنامه 
را كه در جهت گرد هم آوري خانواده هاي ايراني است، از ابتداي دي ماه و 

شب يلدا روي آنتن ببرد.

ساخت مسابقه »محاكات« در شبكه2

پيام وزير ارشاد به بيست و دومين 
جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي 
در پيامي براي بيس�ت و دومين 
جش�نواره مل�ي تئات�ر فت�ح 
خرمشهر نوشت: جشنواره تئاتر 
فتح خرمشهر، س�ام صميمانه 
هنرمندان تئاتر است كه فروتنانه 
به س�رزمين كرباي خوزستان، 
خرمشهر و آبادان تقديم مي شود. 
سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و 

ارشاد اسالمي در بخشي از پيام خود براي بيست و دومين جشنواره ملي تئاتر 
فتح خرمشهر نوشت: ستايش ايثارگري ها و تقديس جانفشاني ها، تالش براي 
التيام آالم مردم و تأكيد بر سير و سلوك قهرمانان شهيد، تمجيد جانبازان و 
آزادگان و خانواده هاي شهيد و مقاومت هاي ش��هري و روستايي از مهم ترين 
كاركردهاي تئاتر است. جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، سالم صميمانه هنرمندان 
تئاتر است كه فروتنانه به سرزمين كربالي خوزستان، خرمشهر و آبادان تقديم 
مي شود؛ سرزميني كه يادآور خروش كارون و استواري نخل ها و عظمت مقاومت 

مردمان صبور خوزستان در هشت سال دفاع مقدس است. 
همكاران ارجمندم را به تدارك بيشتر و حمايت شايسته تر از تئاتر فتح خرمشهر 
توصيه مي كنم كه هرچه هست امروز به پاس خون هاي شريف شهيدان و پايداري 

مردم نجيب اين ديار است.


