
 اولين اكران ويژه »منطقه پرواز ممنوع«
با حضور هادي حجازي فر

اكران مردمي فيلم سينمايي »منطقه پرواز ممنوع« امروز 
در س�انس هاي ۱۸ و ۱۹ با حضور بازيگران اين فيلم شامل 
هادي حجازي فر، بهار نوحيان، علي زكريايي و ساير عوامل 
اين فيل�م در پرديس س�ينمايي آزادي برگزار مي ش�ود. 
به گزارش فارس، اين فيلم با بازي متفاوت هادي حجازي فر، دو 
جايزه بهترين بازيگر و پرمخاطب ترين فيلم جشنواره كودكان 

و نوجوانان را از آن خود كرده است. 
فيلم س��ينمايي »منطقه پ��رواز ممنوع« ب��ه كارگرداني امير 
داسارگر و تهيه كنندگي حامد بامروت نژاد، روايتگر داستان سه 
نوجوان است كه حين آماده  شدن براي مسابقه ساخت پهپاد، با 
پيدا شدن يك يوزپلنگ در حوالي محل زندگيشان، وارد مسائل 

و درگيري هاي مختلف و مهيجي مي شوند. 
...........................................................................................................

۱5۹ مستند رقيب »در جست وجوي 
فريده« در اسكار 2020

آكادم�ي اس�كار در حال�ي از درياف�ت ۱5۹ فيل�م بلن�د 
ب�راي بخ�ش مس�تند 2020 خب�ر داد ك�ه فيل�م ايراني 
»در جس�ت وجوي فري�ده« يك�ي از اين مستندهاس�ت. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتي، ش��مار مستندهايي كه امسال 
براي ش��ركت در بخش مس��تند بلند به آكادمي اسكار معرفي 
شده اند، ۱۵۹ فيلم است. »در جست وجوي فريده« به كارگرداني 
آزاده موسوي و كوروش عطايي نيز يكي از آثاري است كه در اين 
شاخه جاي گرفته است. از اين ميان شماري از فيلم ها هنوز الزم 
است تا در لس آنجلس و نيويورك اكران شوند تا قابليت شركت 
در رقابت اسكار امسال را داشته باشند. اين در حالي است كه هر 
يك از اين مستندها ممكن است در بخش هاي ديگر نيز مورد 

توجه قرار گيرند و حتي وارد رقابت فيلم بلند شوند. 
...........................................................................................................

 »خروج« حاتمي كيا 
فرم جشنواره فيلم فجر را پر كرده است

عوامل فيلم سينمايي »خروج« جديدترين اثر ابراهيم حاتمي كيا، 
فرم حضور در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر را پر كردند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »خروج« حاتمي كيا فرم 
جشنواره فيلم فجر را پر كرده اس��ت. آثار سينمايي اين روز ها 
يكي پس از ديگري فرم حضور در س��ي و هشتمين جشنواره 
فيلم فج��ر را پر مي كنند ت��ا در صورت جل��ب رضايت هيئت 
انتخاب با ديگر فيلم ها ب��ه رقابت بپردازند، يك��ي از آنها فيلم 
س��ينمايي »خروج« به كارگرداني ابراهيم حاتمي كياست كه 
طبق پيگيري هاي ما مشخص شد، با وجود اينكه برخي رسانه ها 
اعالم كرده بودند اين فيلم در جشنواره حضور نخواهد داشت، 

سازندگان آن فرم حضور را در فجر ۳۸ را پر كرده اند. 
...........................................................................................................

رحيم مخدومي مطرح كرد
 نقش هنرمند متعهد 

روشنگري در جامعه است
نويسنده ادبيات دفاع مقدس با اشاره به ضرورت برگزاري 
مراسم پاسداشت ش�هداي هنرمند گفت: ش�هيدان به ما 
آموختند كه نقش هنرمند متعهد روشنگري در جامعه است. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي س��ازمان بس��يج 
هنرمندان كش��ور، رحيم مخدومي گفت: بزرگداشت شهداي 
هنرمند اقدامي بسيار پسنديده و قابل تقدير است. هنرمندان 
متعهد به دليل اينك��ه در جامع��ه انتخاب كرده ان��د تا نقش 
روشنگري داشته باشند، همواره به دنبال يافتن درمان دردها و 

تبديل و ارائه آن به زبان جذاب آثار مختلف هنري هستند. 
وي افزود: زبان هنرمند اس��لحه نيس��ت، قلم است. هنرمند 
احس��اس ضرورت مي كند كه در بزنگاه ه��اي جامعه حضور 
فعال داش��ته باش��د و نس��بت به جامعه و مردمش اداي دين 
كند. بس��ياري از هنرمندان دهه ۶۰ بر اساس همين احساس 
تعهد و مسئوليت خطير در جبهه ها حضور داشتند و هركس 
به تناسب ظرفيت و توانايي خود، روح هنر و ارائه آثار هنري را 
در فضاي خش��ن جبهه ها متبلور ساخت. كساني كه تئاتر كار 
مي كردند در پشت جبهه ها اجراي نمايش را برعهده داشتند، 
موسيقيدانان، س��رود و نغمات حماس��ي را اجرا مي كردند و 
از لحاظ فض��اي بصري جبهه ه��ا منقوش به تابلو نوش��ته ها، 

خطاطي ها و نقاشي هاي خوشنويسان و نقاشان بود.

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5791 |  پنج ش��نبه 23 آب��ان 1398 | 16 ربی��ع االول 1441 |  اذان ظه��ر: 11:49 | 
غروب آفتاب: 16:58 | اذان مغرب:18: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:13 | طلوع آفتاب فردا: 06:40 |

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 ۳۸4

سازمان آگهی ها:  ۸۸۳4۱۶۵4
روابط عمومي:۸۸4۹۸44۸ ، نمابر: ۶ -۸۸۸4۵۶۳4 

توزيع: شركت نشر گستر امروز ۸۸۸۶2۱۹4 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حكمت 364 

از آنچه پديد نيامده نپرس كه آنچه 

رخ داده براى مش�غول ساختن تو 

كافی است.

مع�اون ارزش�يابي و نظارت س�ازمان س�ينمايي از 
ادام�ه اك�ران فيل�م »خان�ه پ�دري« خب�ر داد. 
»س��يد محمدمهدي طباطبايي ن��ژاد« مع��اون س��ازمان 
سينمايی با قدرداني از تدبير رياس��ت محترم قوه قضائيه 
براي رفع توقيف فيل��م »خانه پدري« اظه��ار كرد: بدون 
شك اين تدبير ايشان و همكاري هاي مسئوالن قوه قضائيه 
در اجراي آن به انس��جام و همدلي جامعه سينمايي كشور 

كمك مي كند. 
وي ادامه داد: از اولين س��اعاتي كه اين اتف��اق براي فيلم 
افتاد وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي، شخصاً موضوع 
را دنب��ال كردند و رايزني ه��اي الزم با رئي��س محترم قوه 
قضائيه انجام شد و با همت ايشان به نتيجه رسيد. از آقاي 
كيانوش عياري هم سپاسگزاريم كه در سه چهار روز اخير 
همراهي هاي الزم را معمول داش��تند كه ب��ه اكران مجدد 

فيلم كمك كرد. 
معاون سازمان سينمايي با بيان اينكه نمايش »خانه پدري« 
مثل سابق با رده بندي سني ۱۵+ و محدوديت سالن نمايش 
ادامه پيدا مي كند، گفت: بليت فروشي اين فيلم نيز مجدداً 

در سامانه فروش برخط بليت، فعال شده است.
اما كيانوش عياري درباره رفع توقيف فيلم در گفت و گو با 
فارس توضيح داد: »من بسيار خشنودم كه فيلم خانه پدري 
رفع توقيف شده و بي نهايت از قوه قضائيه و شخص آيت اهلل 
رئيسي سپاسگزارم كه با مس��اعدت هاي خود باعث شدند 
تا مش��كالت به وجود آمده براي اكران اين اثر مرتفع شود. 

با ورود شخص آيت اهلل رئيس��ي و رفع توقيف خوشبختانه 
دغدغه هاي من نسبت به بروز مشكالت ديگر در اكران فيلم 

به شدت كم شده است.«
اين كارگردان درباره اينكه آيا اصالحات مجددي در فيلم 
صورت گرفته است يا خير، بيان كرد: »طبق صحبت هاي 
صورت گرفته اصالحات��ي به ما ابالغ ش��ده كه در فيلم 
انجام داديم و پس از انجام اين اصالحات، دس��تور رفع 
توقيف خانه پدري صادر شد. خروج آثار از دايره توقيف 
براي بدنه سينما بس��يار مهم بوده و در جامعه نيز تاثير 
مس��تقيمي خواهد داش��ت، از رئيس قوه قضائيه تقاضا 
دارم در ادامه همين راه به اكران فيلم هاي ديگر نيز نظر 

داشته باشند.«

»خانه پدري« با تدبير رئيس قوه قضائيه رفع توقيف شد
كيانوش عياري: از قوه قضائيه و شخص آقاى رئيسی سپاسگزارم

مظلوميت سينماي كودك در اكران پاييز
    پيمان قادري

در تراكم فيلم ه��اي روي پرده، به طور همزمان س��ه فيلم 
كودك هم اكران شده اند؛ سه فيلمي كه از آثار تحسين شده 
جشنواره كودك هم بوده اند ولي هيچ كدام نتوانسته اند به 
عنوان رقباي جدي براي اكران قدعلم كنند. فارغ از شلوغي 
اكران پاييز كه باعث ش��ده به غير از دو يا سه فيلم، مابقي 
آثار سهمي جدي از سالن نداشته باشند، سه فيلم كودك 

اوضاعشان به  مراتب محدودتر است. 
كافي است در نظر بگيريم كه يك كمدي مملو از شوخي هاي 
آنچناني روزانه نزديك 4۰۰ تا ۵۰۰ سانس همزمان نصيبش 
مي ش��ود و يك فيلم ميني ماليستي پر ش��ده از خيانت هاي 
زناشويي تقريبا نصف همين مقدار سانس دارد ولي سه فيلم 
كودك روي پرده، روي هم به اندازه يك س��وم آن كمدي هم 
سانس ندارند. انتقادات كارگردان هاي اين فيلم ها هم موجب 
نشده كه ناظران اكران- اگر ناظري براي اكران باشد- كمترين 
بهبودي در توزيع سانس ها دهند و كماكان اكران به ضرر آثار 
كودك است. هيچ كدام از مديران س��ينمايي هم تاكنون به 

انتقادات سازندگان اين آثار كودك، وقعي ننهاده اند. 
مگر نه اين است كه كودكان بخشي قابل توجه از جامعه ايراني 
هستند و فرهنگ سازي جامعه بايد از كودكي صورت گيرد پس 
چرا محصوالت كودك در اكران اين قدر مهجورند و بهش��ان 
توجهي نمي شود؟ در كشور ما جشنواره فيلمي به نام جشنواره 
كودك هم برگزار مي ش��ود كه همه ساله چندميليارد بودجه 
نصيبش مي شود تا اسباب رونق س��ينماي كودك شود ولي 
وقتي برگزيدگان اين جشنواره، در اكران كاماًل به حال خود رها 
مي شوند معنايش رويكرد سطحي به سينماي كودك است. 

در اين س��ال ها متصديان برگزاري جش��نواره كودك سعي 
كرده اند حتي در اوج بحران هاي اقتصادي جامعه ولو به قيمت 
برگزاري با حداقل فيلم، همچنان چراغ جش��نواره كودك را 
روشن نگه دارند تا به وظيفه خويش در قبال سينماي كودك 

عمل كرده باشند. 
واقعيت آن اس��ت كه وقتي در اكران، فيلم هاي كودك كاماًل 
به حال خود رها مي شوند معلوم است كه آن جشنواره برگزار 
كردن نيز جز تلفات بيت المال سودي ندارد. چرا براي امتحان 
هم كه شده و فقط براي يك س��ال، بودجه جشنواره كودك 
صرف حمايت از اكران فيلم هاي كودك نمي ش��ود؟ برگزاري 
جشنواره كودك بدون آنكه عاملي شود براي افزايش مخاطبان 
س��ينماي كودك فايده اي دارد؟ اينكه ساالنه ۱۰ تا 2۰ فيلم 
كودك با حمايت يا بي حمايت ارگان هاي دولتي ساخته شده و 
تنور جشنواره كودك را گرم كنند و سپس در موعد اكران كاماًل 

به حال خود رها شوند چه سودي براي كودكان دارد؟
شايد تعطيلي مطلق جشنواره كودك و خرج هزينه صرفه جويي 
ش��ده براي اكران فيلم هاي كودك به ضرر حقوق بگيران اين 
جشنواره باشد ولي مي توان به دوساالنه كردن جشنواره كودك 
هم انديشيد به خصوص كه اغلب حقوق بگيران اين جشنواره، 
كارمندان زيرمجموعه هاي دولتي سينما هستند و قطعا بدين 
واسطه دچار بحران اقتصادي نخواهند شد. آيا بهتر نيست كه 
براي رهايي سينماي كودك از رخوت هم كه شده به اين طرح 
فكر كرد؟ براي احياي س��ينماي كودك بايد ارتباط مخاطب 
كودك با اين سينما را افزايش داد و اين مهم، ممكن نيست مگر 

با سرمايه گذاري بر افزايش قدرت اكران فيلم كودك.

بازيگر هاليوودي ضداسرائيل، شعر »فروغ فرخزاد« را استوري كرد
بازيگر هالي�وودي ضدنتانياه�و و اس�رائيل در صفحه 
اينستاگرام خود شعري از بانوي شاعر ايراني را منتشر كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، »ناتالي پورتمن« در استوري 
اينس��تاگرام خود تصويري از ش��عر »به آفتاب سالمي دوباره 
خواهم داد« »فروغ  فرخزاد« را منتشر كرد. اين بازيگر هاليوودي 
اخيراً مواضع ضداسرائيلي خود را بيان كرده بود. ناتالي پورتمن 
كه ديدگاه هاي سياسي روشني داشته و از منتقدان بنيامين 

نتانياهو است در سال 2۰۱۵ گفته بود: »بسيار ناراحت و نااميدم 
كه دوباره او براي نخست وزيري انتخاب شده است. نظرهاي 
نژادپرستانه او وحشتناك است.« همين طور نماينده پورتمن 
درباره عدم حضور او در جشني سينمايي در اسرائيل گفته بود 
كه: »اتفاقات اخير در اسرائيل به شدت وي را آزرده خاطر كرده 
است و خانم پورتمن نمي توانند با آرامش خاطر در مراسم هاي 

برگزار شده در اسرائيل شركت كنند.«

هشدار وزير ارشاد درباره بحران كتاب نخواني

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پيامي براي آغاز بيست وهفتمين 
دوره هفت�ه كتاب، درباره بح�ران كتاب نخواني هش�دار داد. 
به گزارش ايس��نا، نيكنام حس��يني پور مديرعامل موسسه خانه 
كتاب و دبير هفته كتاب در مراس��م افتتاحيه هفته كتاب در يزد، 
پيام س��يدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي را به اين 
شرح قرائت كرد: »كتاب سرمايه ماندگار ملت ها، مبدا خيزش ها 
و س��ند هويت بخش تمدن هاس��ت. فروغ هر جامع��ه و تمدني از 
چراغي برمي خيزد كه از كتاب پرتو مي گيرد. ملت هاي بزرگ جهت 
فرهنگي و علمي خود را با كتاب آغاز كرده و با ثبت آن ادامه داده اند. 
كتاب پايه و مادر فرهنگ محس��وب مي ش��ود. حلقه ارتباط همه 
اجزاي يك ملت به كتاب متصل است و بر مبناي ريشه فرهنگ ثمر 
مي دهد. هيچ حوزه عمومي، دانشي و فرهنگي نيست كه از كتاب 
ارتزاق نكند. پيش��رفت ايران و ايراني نيز همواره با كتاب بوده و از 
اين  رو اگر به خلق كتاب هاي جديد و تكريم پديدآورندگان محتوا 

نينديشيم، ايران را در گذشته تاريخي خود رها خواهيم كرد. 
اكنون در دوراني زندگي مي كنيم كه انقالب فضاي مجازي، فضايي 

متفاوت نسبت به همه دوره هاي مختلف زندگي تاريخي و انديشه اي 
و فرهنگي انسان رقم زده است؛ نخست آن كه گرفتار مخاطره دانش 
كاذب فست فودي ش��ده ايم، ديگر اينكه انديشه هاي سست پايه و 
نوشته هاي غيرواقعي با سرعت در حال تكثير است، به گونه اي كه 
ممكن است در آينده اي نزديك، با بحران كتاب نخواني مواجه شويم، 
از اين رو پويش ملي كتاب خواني مي تواند ما را در مقابل تهديدهاي 
پيش رو مصون بدارد، به ش��رطي كه هم��گان در اين پويش ملي 
حضور پيدا كنند. در پيمودن مسير فرهنگ كتاب خواني، نخست 
بايد خانواده را محور اين حركت قرار دهيم و در گام دوم، مدارس، 
حوزه هاي علميه و دانش��گاه ها اضالع ديگر جامعه كتاب خوان را 
شكل مي دهند كه به ياري آنان مي توانيم شاهد جامعه كتاب خوان 
و دانا باش��يم. همچنين كتابخانه ها و كتابفروشي هاي محلي كه 
دريچه هاي تنفس��ي- فرهنگي شهر هس��تند در ساختن شهري 

انديشه ور و فرهنگ مدار نقشي مؤثر دارند... 
خانواده، مدرسه، حوزه، دانشگاه، رسانه هاي گروهي، فرهيختگان 
و آفرينندگان آثار و نيز مجموعه ه��اي حاكميتي از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، بايد دست به دست هم دهند تا اين پويش 
ملي فراگيرتر و فضيلت كتابخواني به يك ضرورت ملي تبديل شود. 
فرهنگ و آيين اين مرز و بوم با كتاب عجين است و پيامبر مهرباني ها 
حضرت ختمي مرتبت )ص( كه در آستانه ميالد پرسعادتش قرار 
داريم به اعجاز كتاب، قلب ها را تسخير، جان هاي جوياي حقيقت را 
مجذوب و حال خوش زيستن انساني و اخالقي را به جوامع بشري 
ارزاني كرد. چه نيكوست كه با كتابخواني، افزون بر اين كه حال و 
روزگار خود را خوش مي كنيم جامعه و كش��ور را به سوي نشاط، 

شادماني، پيشرفت و تعالي رهنمون سازيم.«

    دریچه

   محمدصادق عابديني
در روزهايي كه نس�خه هاي قاچ�اق فيلم هاي 
روي پرده يكي يكي در فضاي مجازي منتش�ر 
مي شود، ستاد حمايت و صيانت از آثار فرهنگي 
و هن�ري در ي�ك خواب بلن�د زمس�تاني فرو 
رفته و هيچ واكنش�ي از خود نش�ان نمي دهد. 
با مراجعه به سايت »ستاد حمايت و صيانت از آثار 
فرهنگي و هنري« وزارت ارشاد، خواهيد ديد كه 
اين سايت از سال ۹۳، تاكنون به روزرساني نشده 
است. در اين س��ايت هنوز علي جنتي وزير ارشاد 
است! حتي در يكي از آخرين اطالعيه هاي منتشر 
شده، ستاد از مردم خواس��ته است براي سالمتي 
آي��ت اهلل مهدوي كني دعا كنند! گويا س��ايتي كه 
قرار است محلي براي ارائه آخرين اخبار و اطالعات 
درب��اره مبارزه ب��ا قاچاق محص��والت فرهنگي و 
حمايت از توزيع قانوني آثار باش��د، در يك خواب 
بلند قرار گرفته و مش��خص نيست چه زماني قرار 

است از خواب بيدار شود. 
اكنون كه بع��د از علي جنتي دو نف��ر ديگر هم به 
وزارت ارشاد رس��يده اند، بايد مردم و هنرمنداني 
كه نگراني و دغدغه قاچ��اق محصوالت فرهنگي 
را دارند دس��ت به دعا بردارند تا س��تاد حمايت و 
صيانت و سايت آن از خواب بيدار شده و به وظايف 

خود بپردازند. 
چند روز بعد از آنكه اعالم ش��د فيلم س��ينمايي 
»سرخپوست« به خاطر اهمال وزارت ارشاد، درگير 
مسئله قاچاق فيلم و توزيع نس��خه فيلمبرداري 
شده از روي پرده سينما ش��ده است، يك روزنامه 
در گزارشي از تخلف فيلمبرداري غيرمجاز از پرده 
اكران فيلم »سمفوني نهم« در يكي از سينماهاي 

پايتخت خبر داده است. 
در بخش��ي از اين گزارش درب��اره تصويربرداري 
غيرمجاز از فيلم روي پرده آمده است: »در لحظات 
باقي مانده تا ش��روع فيلم چند تماش��اگر به  طور 
پراكنده گوش��ه كنار سالن نشس��تند. در تاريكي 

محض سالن فرو رفتيم. 
هنوز يك رب��ع از ش��روع فيلم نگذش��ته بود كه 
پسر جوان بلندقدي وارد سالن ش��د و از البه الي 
صندلي ها گذشت و دقيقاً در صندلي رديف دوم، 
جلوي من نشست. دوباره توجهم كه براي لحظاتي 
پرت شده بود، جلب پرده شد. فيلم به سكانس هاي 
مهم و كليدي رس��يده بود كه به يك باره متوجه 
روش��نايي موبايل جوان ش��دم كه مشغول ضبط 

تصاوير فيلم از روي پرده بود. 

از آنجايي كه صندلي هاي س��الن سينما شيب دار 
طراحي ش��ده و من هم در رديف آخر و ته س��الن 
نشسته بودم، حركات جوان رديف دوم، به وضوح 
قابل دي��دن بود، حتي مي توانس��تم زمان فيلمي 
كه مي گرف��ت را از روي ثانيه ه��اي دوربين تلفن 
همراهش ببينم.« البته در ادامه گزارش آمده است 
كه با اعتراض انجام شده از سوي خبرنگار، فردي كه 
در حال فيلمبرداري غيرمجاز بوده مجبور مي شود 
كارش را نيمه تمام باقي بگذارد ولي سؤال اين است 
كه چرا اين تذكر از سوي حراس��ت سالن سينما 
انجام نش��ده و فرد متخلف به پليس تحويل داده 
نشده است؟! آيا تضميني وجود دارد كه آن فرد يا 
افراد مشابه وي در سالن هاي ديگر همين كار را به 

طور كامل انجام ندهند؟!
    فيلم هاي 5هزار توماني 

در دوره اي با همكاري نيروي انتظامي، وزارت ارشاد 
در مبارزه با فروش فيلم هاي قاچاق در سطح شهر 
جدي ش��ده بود و در بازه هاي زماني خاصي، آثار 
جمع آوري شده از سطح خيابان ها و تجهيزات تكثير 
و قاچاق فيلم در معرض ديد رسانه ها قرار مي گرفت 
و در نهايت امحا مي شد. با اين سختگيري ها تقريباً 
فروش لوح هاي فشرده فيلم ها در حاشيه خيابان ها 
به حداقل رسيده بود، ولي به خاطر عدم پيگيري و 
نداشتن عزم پيگيري، دوباره دستفروشان فيلم هاي 
غيرمجاز شروع به فعاليت كردند. »ايرنا« در اين باره 
مي نويسد: »اساساً دستفروش ها از دو جهت براي 
مشتريان شان جذاب هس��تند: يكي اينكه قيمت 
كمتري مي گيرند، مثاًل نسخه فيلم »متري شيش 
و نيم« به صورت مجاز و قانوني در مغازه هاي صوتي 
و تصويري به قيمت ۱۰هزار تومان ارائه مي شود، 
اما همين فيلم در دست دستفروشان، قيمتي بين2 
تا ۵هزار تومان دارد )اگر چه اين دو بعضاً به لحاظ 
كيفيت قابل مقايسه نيس��تند و محصول قانوني، 
اس��تانداردهايي را رعايت مي كند كه دستفروش 

ملزم به رعايت آن نيست(. 

م��ورد ديگر ارائ��ه فيلم ه��اي غيرقانوني اس��ت، 
مثاًل فيلم »رحمان ۱4۰۰« ك��ه مجوز عرضه در 
ش��بكه خانگي را دريافت نكرده اس��ت و هنوز در 
مراكز صوتي و تصويري ارائه نمي ش��ود در دست 
دستفروشان هس��ت و با قيمتي بين ۵ تا۱۰هزار 

تومان به فروش مي رسد. 
اگرچه برخي در مورد رحمان۱4۰۰ فرضيه اي را 
مطرح مي سازند كه اين توزيع غيرقانوني از جانب 
عوامل خود فيلم رخ داده اس��ت تا وزارت ارشاد را 
مجبور ساخته و تحت فشار همكاري قرار دهد اما نه 
در همه موارد و نه هميشه، نمي توان چنين اتهامي 
را به فيلمس��از و س��ازنده اثر وارد ساخت و چنين 
تحليلي لزوماً محلي از اعراب ندارد، چنانچه در مورد 
فيلم »متري شيش و نيم« يا موردي كه براي فيلم 
»شبي كه ماه كامل شد« )اخاذي براي برداشتن 
نسخه اي بي كيفيت از فيلم در تلگرام( رخ داد، نشان 
از دست هاي سودجوياني دارد كه هيچ گونه تعهد 

اخالقي در قبال اموال و آثار ديگران ندارند.«
    لذت دانلود غيرمجاز

اگرچه جمع آوري دستفروشان فيلم هاي غيرمجاز 
از سطح شهر نياز به نيروي انساني و صرف وقت و 
هزينه دارد، مبارزه با قاچاق فيلم در فضاي مجازي 
نيازمن��د رصد دائمي اس��ت. س��ايت هاي دانلود 
غيرمجازي كه مدتي پيش از سوي دادستاني فيلتر 
شدند، در حال بازگش��ت به روال قبلي و فعاليت 
مجدد هستند. فعال تر از سايت هاي دانلود فيلم، 
لينك هاي دانلودي اس��ت كه كانال هاي تلگرامي 

براي دانلود فيلم ها قرار مي دهند. 
هم اكنون راحت ترين راه ب��راي دانلود فيلم هايي 
و  »رس��تاخيز«  »رحم��ان۱4۰۰«،  چ��ون 
»سرخپوس��ت« مراجعه به كانال ه��اي تلگرامي 
است كه عماًل مسدود كردنشان سخت است و تنها 
زماني ممكن مي شود كه مديران اين پيام رسان به 
اين نتيجه برسند كه محتواي ارائه شده غيراخالقي 
اس��ت. ارائه راحت لينك هاي دانلود فيلم ها باعث 
شده تا لذت دانلود غيرمجاز رو به تصاعد بگذارد. 
»ابتكار« مي نويس��د: »كپي  كردن يك فيلم البته 
كه كاري خالف قانون، ش��رع و اخالق است اما در 
ماجراي قاچاق فيلم، تنها قاچاق كننده عنصر مؤثر 
نيست  بلكه كساني كه از اين نسخه هاي غيرقانوني 
اس��تفاده مي كنند نيز در اين ماجرا تاثيرگذارند، 
بنابراين ش��ايد بايد علت هاي دانلود اين نسخه ها 
توسط برخي افراد هم مورد بررس��ي قرار بگيرد. 
سينما رفتن در روزگار امروز كه شرايط اقتصادي، 
ش��رايط باثبات و مناسبي نيس��ت و هر روز سبد 
كاالهاي فرهنگ��ي خانواده ها كوچك و كوچك تر 
مي ش��ود، س��رگرمي و تفريح گراني اس��ت. يك 
خانواده چهار نفره بايد مبلغ��ي بيش از ۱۰۰هزار 
تومان را براي تماشای يك فيلم در سينما هزينه 
كند كه شامل بليت، تنقالت و رفت وآمد مي شود. 

از سوي ديگر ممكن است فيلم هايي كه به اصطالح 
»هيت« مي شوند و سروصدايي به پا مي كنند افراد 
را ترغيب كنند تا زودتر از آنكه نسخه خانگي فيلم 
به بازار عرضه ش��ود، آن را ببينند و به همين علت 

دست به دانلود فيلم بزنند.«
وزارت ارشاد در مقابل انتش��ار نسخه هاي قاچاق 
فيلم هاي »متري شيش و نيم«، »سرخپوست«، 
»ش��بي كه ماه كامل ش��د«، »رحمان۱4۰۰« و 

»رستاخيز« هيچ واكنشي نداشته است. 

 سونامي فيلم دزدي از روي پرده
تا سايت هاي دانلود

خواب ستاد حمايت و صيانت از آثار فرهنگي و هنري 5 ساله شد

س��ينما رفت��ن در روزگار ام��روز كه 
شرايط اقتصادي، شرايط باثبات و 
مناسبي نيست و هر روز سبد كاالهاي 
فرهنگي خانواده ها كوچك مي شود، 
س��رگرمي و تفري��ح گران��ي اس��ت

شهيد الجوردي سوژه فيلم سينمايي »اوين«
»اوين« عنوان تازه ترين فيلم س�ينمايي احمد كاوري اس�ت كه با داستاني 
مرتبط با ده�ه 60، مقاب�ل دوربين م�ي رود و در بخش هاي�ي از آن عملكرد 
مس�ئوالن »دادس�تاني انق�الب« در اي�ن ب�ازه زمان�ي رواي�ت مي ش�ود. 
به گزارش مهر، فيلم سينمايي »اوين« به كارگرداني احمد كاوري و تهيه كنندگي 
آرش سجادي حس��يني در حالي روز ۱۳آبان پروانه س��اخت خود را از س��ازمان 
سينمايي دريافت كرد كه پيگيري هاي مرتبط با پيش توليد اين پروژه از چندماه 
قبل و در سكوت خبري آغاز شده بود. اين فيلم درباره مسائل و اتفاقاتي است كه در 

دهه ۶۰ رخ داده و اتفاقات محوري آن در زندان اوين روايت خواهد شد. 
بنابر خبرهاي غيررس��مي »اوين« داس��تاني اجتماعي در فضاي��ي دادگاهي با 
پس زمينه تحوالت مرتبط با انقالب اسالمي دارد و با توجه به بازه زماني انتخاب 
شده براي آن بخشي از داستان با محوريت دادستان هاي انقالب آن دوران يعني 

علي قدوسي، اسداهلل الجوردي و محمدمهدي رباني املشي روايت مي شود. 
اين فيلم كه قرار اس��ت تا دو هفته ديگر وارد فرآيند توليد شود، تازه ترين روايت 

سينماي ايران از تحوالت سياسي و اجتماعي دهه ۶۰ محسوب مي شود. 
محمدحس��ين مهدويان پيش از اين و در فيلم س��ينمايي »ماجراي نيمروز« 
اشاره اي كوتاه به نقش شهيد الجوردي در مقابله با گروهك منافقين داشت و 
حال بايد ديد آيا احمد كاوري به  دنبال ارائه روايتي مستند و مشروح تر از نقش 
مسئوالن قضايي در دهه ۶۰ اس��ت يا »اوين« قرار است صرفاً برداشتي آزاد از 

تحوالت آن مقطع زماني باشد. 
اعضای تيم توليد فيلم سينمايي »اوين« تالش دارند اين پروژه را براي رونمايي در 
سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر به سرانجام برسانند كه با توجه به زمان اندك 

باقي مانده به اين رويداد كار دشواري پيش روي خود دارند.

نوید  پارسا     دیده بان


