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   سيدمرتضي ذاكر
من خودم در اين حرفه كار مي كنم و مي بينم. سينماي ما قصه 
رابطه و ضابطه اس�ت. همه را با يك چوب نرانيم، چون هستند 
گروه هايي كه بدون هيچ باندبازي كارش�ان را مي كنند و البته 
آن طرف هم گروه هايي هس�تند كه عرصه را براي خودش�ان 

مي خواهند والغير. 
عباس غزال��ي، بازيگر س��ینما و تلويزيون كه اين ش��ب ها س��ريال 
»شاهرگ« را روي آنتن دارد با بیان اين مطلب در برنامه تلويزيوني 
»عید همدلي« به اين مجموعه تلويزيوني اش��اره كرد و گفت: 9ماه 
تصويربرداري س��ريال »ش��اهرگ« طول كش��ید، از تابستان سال 
گذشته شروع كرديم تا خردادماه امسال. قرار بود ماه رمضان پخش 
شود و با اوج همه گیري كرونا برخورد كرديم تا روزهاي قبل عید كار 
كرديم و دستور دادند همه  چیز تعطیل شود، تعطیل كردند و از زمان 
پخش خارج شديم و وضعیت بهتر ش��د و بعد از دو ماه وقفه، كار را از 
سر گرفته ايم. وي با اشاره به اينكه براي من شأن مخاطب مهم است 
و از اين جهت گزيده كار و سختگیر در انتخابم، تأكید كرد: خوشحال 
بودم »فرخ« را به من پیش��نهاد دادند چون براي من نقش متفاوتي 
بود. اتفاقات سريال واقعي  هستند اما شخصیت ها بر اساس قصه اي 
چیدمان شده است. درام اصوالً اين طور شكل مي گیرد، يك صحنه و 
موقعیت نمايشي اين شكلي است. داستان واقعي است و دراماتیزه شده 
است. اين بازيگر سینما و تلويزيون درباره بحث رفتارهاي مافیايي و 
گروهي در سینماي ايران، خاطرنشان كرد: من خودم در اين حرفه كار 
مي كنم و مي بینم. سینماي ما قصه رابطه و ضابطه است. همه را با يك 
چوب نرانیم، چون هستند گروه هايي كه بدون هیچ باندبازي كارشان 

را مي كنند و البته آن طرف هم گروه هايي هستند كه عرصه را براي 
خودشان مي خواهند والغیر. ما هم كه جزو گروهي نیستیم و داريم 
فقط با عشق به مردم و هنر كارمان را مي كنیم. شايد به اين جهت است 
كه در واقع نمي گذارند بیشتر از اين قدم برداريم. من عباس غزالي در 
بازيگري ياد گرفتم و برايم مقدس است كه هر جا هستم، بهترينم را 

اجرا كنم و ارائه بدهم، چون براي مخاطبم احترام قائلم. 
غزالي درباره ترجیح مديوم تلويزيون يا سینما افزود: من هیچ وقت 
اهل قیاس كردن نبوده ام و نیستم. س��ینما، تلويزيون و تئاتر يك 
نقطه اش��تراكي دارند و آن اين اس��ت ما براي مردم كار مي كنیم، 
هر جايي كه احس��اس كنم آن كار در شأن مخاطب است با قدرت 
انجامش مي دهم. من حتي به اين هم فكر مي كنم فالن روس��تا و 
شهرستان كه س��ینما ندارند چه گناهي كرده اند. تلويزيون با اين 
ابعاد سرگرمي، امید، زندگي و دلخوشي شان است. من به اين هم 
فكر مي كنم خوشحالم از اين بابت تا به االن كم كاري نكرده ام و تمام 

انرژي ام را گذاشته ام تا مخاطب باورم كند.

عباس غزالي، بازيگر سريال »شاهرگ«:

سينماي ما قصه رابطه و ضابطه است
2ماه اتراق در شاهرود براي فيلمبرداري سفر سلمان به دمشق 

رئيس سيمافيلم به پشت صحنه »سلمان فارسي« رفت

اولي�ن تصاوي�ر از پش�ت صحنه ف�از جديد س�ريال »س�لمان 
فارس�ي« به كارگردان�ي داوود ميرباقري در حالي منتش�ر ش�د 
كه عوامل اين س�ريال الف وي�ژه براي فيلمب�رداري صحنه هاي 
مربوط به سفر س�لمان به دمشق به لوكيشن ش�اهرود رفته اند. 
تصويربرداري فاز جديد سريال »سلمان فارسي« به كارگرداني داوود 
میرباقري و تهیه كنندگي حسین طاهري با حضور جواد رمضان نژاد 
رئیس مركز سیمافیلم و مسئوالن استان س��منان در شاهرود از سر 
گرفته شد. در اين بخش از كار، ادامه سفر سلمان جوان در مسیر دمشق 
و فراز و فرودهاي سفر و درگیر شدن با قبايل تحت سلطه روم و ايران 
باستان روايت مي شود و عوامل س��ريال نزديك دو ماه، تصويربرداري 
را در اين منطقه ادامه خواهند داد و بازيگران��ي مانند فرهاد اصالني، 
محمدرضا هدايتي و علي دهكردي جلوي دوربین خواهند رفت. گروه 
تولید با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي كار را جلوي دوربین مي برند. 
به دلیل تعدد اف��راد در صحنه، در جاي جاي كمپ آماده ش��ده براي 
تصويربرداري، وسايل و لوازم مورد نیاز بهداشتي و ضدعفوني قرار داده 

شده كه گروه به سالمت به كار خود ادامه دهد. همچنین از تمهیدات 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، حضور مس��تمر پزشك و كارشناس 
بهداشت، تب سنجي و اكسیژن سنجي روزانه از افراد گروه و استفاده از 
ماسك و رعايت مسائل بهداشتي متناسب با دستورالعمل كارشناسان 

سالمت صورت مي گیرد. 
در اين بخش از كار بر مبناي ساخت و سازهاي صورت گرفته در چند 
ماه اخیر و لوكیشن هاي انتخاب شده در استان سمنان، تصويربرداري 
س��ريال با بهره گیري از جلوه هاي ويژه )ويژوال افكت( انجام مي شود. 
همچنین با توجه به شیوع ويروس كرونا تصويربرداري فصل بیزانس 
كه پیش تر قرار بود در تركیه انجام شود، به مدد همین صنعت ويژوال 
افكت در سمنان انجام مي شود. تصويربرداري فاز اول سريال سلمان 
فارسي زمستان سال گذشته از بخش هاي جنوبي ايران و جزيره قشم 
آغاز شد و هم اكنون در اس��تان س��منان ادامه دارد. امراهلل احمدجو 
كارگردان باسابقه تلويزيون كارگرداني بخش بك گراند )پس زمینه( 
را عهده دار اس��ت تا به لحاظ تصوير، زيبايي شناسي افزون تري براي 
مخاطبان اين مجموعه در نظر گرفته ش��ود و امكان هدايت بازيگران 
در تمام بخش هاي تصوير فراهم شود. پیش بیني شده در فصل بندي 
اين بخش از داستان سريال »سلمان فارسي« از تولد روزبه )سلمان( 
تا پیش از وفات پیامبر اس��الم)ص( روايت شود كه با پیش بیني هاي 
صورت گرفته مجموعه »سلمان فارسي« در 45 قسمت آماده خواهد 
شد. سريال »سلمان فارسي« جزو كارهاي الف ويژه سیمافیلم به شمار 
مي رود. فرهاد اصالني نقش تاجر را در مجموعه »سلمان فارسي« بازي 
مي كند، همچنین علي دهكردي، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدايتي 

نیز در اين مجموعه به ايفاي نقش مي پردازند.

 فصل نهم مسابقات قرآني »اسرا« 
به ايستگاه پاياني رسيد

فص�ل نه�م مس�ابقات 
اس�تعداديابي اسرا رو به     سیما

پايان است و تغييرات ديگري براي سري جديد اين 
مسابقات پيش بيني شده است. 

روزهاي پاياني فصل نهم مس��ابقه تلويزيوني »اسرا« 
اين شب ها از قاب ش��بكه قرآن و معارف سیما پخش 
مي شود. سري نهم مسابقات اسرا، تغییراتي را نسبت 
به ادوار گذشته داش��ت. تغییرات فصل نهم، عالوه بر 
س��ختگیري در كشف اس��تعدادهاي قرآني، در تغییر 
تیم داوري هم قابل مشاهده بود. در سري نهم مسابقات 
اس��را، چهره هاي جوان و البته نام آش��ناي حوزه قرآن 
نظیر علي اكب��ر ملكش��اهي، حامد ولی��زاده و مهدي 

غالم نژاد جايگزين داوران ادوار گذشته شدند. 
يك��ي از تغیی��رات اين فص��ل، حضور متس��ابقین در 
استوديوي برنامه اس��را بود كه در هشت فصل گذشته 

آن، فقط يك دوره به  صورت حضوري برگزار شد.
 در دوره هاي گذشته، شركت كنندگان با تماس تلفني 
روي خط برنامه مي آمدند و مورد قضاوت يك داور قرار 
مي گرفتند اما در اين دوره تالوِت شركت كنندگان به 
 صورت حضوري و توسط هر سه داور قضاوت مي شد. 

سیدوحید مرتضوي تهیه كننده برنامه تلويزيوني اسرا 
در گفت و گو با تسنیم گفت: در مرحله مقدماتي فصل 
نهم، متقاضیان از تمام اس��تان هاي كشور، فايل هاي 
تالوت را براي ارزيابي اولیه ارسال كردند. حدود 800 
فايل دريافت شد كه از بین آنها 380 تالوت  انتخاب و از 
برگزيدگان براي اجراي حضوري دعوت به  عمل آمد. 

وي ادامه داد: در فصل نهم اسرا، محدوديت سني وجود 
نداشت. اين مسابقه تلويزيوني در دو گروه سني برگزار 
شد كه براي هر گروه نیز سه رشته در نظر گرفته شده 
بود. گروه هاي سني تا 16سال و باالي 16سال و تقلید 
از استاد عبدالباسط، تقلید از استاد منشاوي و تقلید از 
استاد مصطفي اسماعیل نیز رشته هاي اين  مسابقه  بود 
كه در نهايت 15نفر به مرحله نهاي��ي راه پیدا كردند. 
12نفر بر اساس نمره داوران و سه نفر هم بر اساس رأي 
هر كدام از داوران به مرحله نهاي��ي راه يافتند. مرحله 
نهايي اين دوره از مسابقات با حضور برگزيدگان در سه 
رشته  )منشاوي، عبدالباسط و مصطفي اسماعیل( در 

منطقه شهريار برگزار شد. 

مرتضوي فصل نهم مسابقه اس��تعداديابي اسرا را آيینه 
تمام نماي استعدادهاي تالوت كشور دانست و گفت: با 
توجه به اينكه مراحل تولید برنامه اسرا با سال تحصیلي 
دانش آموزان مقارن بود، ضبط اي��ن برنامه در روزهاي 
پنج شنبه و جمعه در استوديوي خارج از سازمان صدا و 
سیما انجام شد. يكي از تغییرات محسوس در اين دوره 
اين بود كه 380شركت كننده به همراه خانواده هايشان 
در محل ضبط برنام��ه حضور پی��دا مي كردند و فضاي 

پشت صحنه   اي جالبي را رقم مي زدند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه تح��والت س��ري دهم مس��ابقات 
اس��تعداديابي اس��را گفت: با توجه به تجربه اي كه در 
ادوار مختلف اين مس��ابقات كسب شد، يقیناً با نگاهي 
متفاوت و تجربه بیشتر به س��ري دهم مسابقات اسرا 
ورود خواهی��م كرد. براي فصل دهم مس��ابقات اس��را 
تاكنون هزارو200 تالوت ارسال شده كه مورد ارزيابي 
قرار خواهند گرفت. با توجه به ش��یوع ويروس كرونا، 
تمام س��عي مان را خواهیم كرد ت��ا مراحل پیش تولید 
س��ري دهم با حفظ پروتكل هاي بهداش��تي و در بازه 

زماني مشخص ضبط شود.
 با توج��ه به درخواس��ت مخاطبان، بخ��ش  مداحي و 
بخش مجري گري نیز به فصل دهم برنامه اسرا اضافه 
خواهد شد. هنوز براي انتخاب داوران در اين دو بخش، 

تصمیمي گرفته نشده است. 
مس��ابقه اس��تعداديابي قرآن��ي »اس��را« ب��ا اج��را و 
تهیه كنندگي سیدوحید مرتضوي ساعت20 روزهاي 
يك شنبه، سه ش��نبه و پنج ش��نبه هر هفته روي آنتن 
ش��بكه قرآن و معارف س��یما مي رود و تك��رار آن نیز 

ساعت15 روزهاي زوج پخش مي شود. 

    خبر

نگاهي به مجموعه داستان »ستاره«

غلبهداستانگوييبرخاطرهگويي
»راهي براي فرار«، »در راه بازگشت«، »تا صبح«، »در باران«، 
»راهنما«، »معبر«، »عبداهلل« و »س��تاره« هش��ت داستان 
كوتاه با موضوع دفاع مقدس از مجموعه داس��تان »س��تاره« 
نوشته دكتر محسن پرويز نويسنده باس��ابقه دفاع مقدس را 

تشكیل داده اند. 
محسن پرويز زماني كه نوجوان بود با آغاز جنگ تحمیلي به 
جبهه رفت و از آنجا كه عالقه زيادي به ادبیات و داستان نويسي 
داش��ت از همان روزها ش��روع به نوش��تن خاطرات جبهه و 
داستان هايش كرد كه بیشتر در حال و هواي ادبیات نوجوان 
بود. همكاري اش با يكي از نشريات كودك و نوجوان هم از اوايل 

دهه60 شروع شد. 
مجموعه داستان »س��تاره« الهام گرفته از خاطرات محسن 
پرويز در جبهه است . او اكثر داستان هاي دفاع مقدسش را بر 
اساس خاطرات دوران جبهه اش نوشته است اما فرق كارهاي 
پرويز با بسیاري از كساني كه خاطرات دوران جنگشان را در 
قالب داستان نوشته اند اين است كه او با مهارت خاطراتش را 
تبديل به داستان كرده، يعني به خاطراتش ساختار و پرداخت 
داستاني داده است و به جاي اينكه صرفاً خاطره گوي جبهه 
و جنگ باشد، تمام اجزا و عناصر داس��تاني را مثل ديالوگ، 
فضاسازي، پیرنگ، اوج، فرود، پايانبندي و... در داستان هايش 
رعايت كرده اس��ت و مي توان نام داس��تان را بر نوشته هاي 
جنگي او نهاد. يكي از نكات برجس��ته اي كه در داستان هاي 
پرويز به چش��م مي خورد، نق��ش پررنگ »رفاقت« اس��ت. 
شخصیت هاي قصه هاي او بسیار به هم وفادارند و پشت هم را 

در هیچ شرايطي خالي نمي كنند. 
داس��تان اول كتاب كه »راهي براي فرار« ن��ام دارد، در مورد 
سه دوس��ت رزمنده است كه راوي، 24س��اعت از لحظه هاي 
پراضطراب و پرالتهاب زندگي آنها را در قالب داس��تان براي 
مخاطب روايت كرده است. راوي به همراه دوستان رزمنده اش 
مسعود و سعید بعد از تك زدن شبانه به پايگاه دشمن هنگام 
برگشتن مس��یر را گم مي كنند و مجبور مي شوند شب را در 
داخل گودال خش��كي كه نزديك پايگاه دشمن است به شب 

برسانند.  
توي آن كانال به جز آن س��ه نفر يك رزمن��ده ايراني ديگري 
هم هست كه به شدت مجروح ش��ده و خون زيادي از او رفته 
است و چند لحظه بعد ش��هید مي شود. داستان از آنجا شروع 
مي شود كه دو افسر گشت عراقي باالي سر سه رزمنده ايراني 
ايستاده اند و راوي و مسعود و سعید هر لحظه منتظر شلیك 

تیرخالص افسر هستند. 
آنها نفس هايشان را در س��ینه حبس مي كنند. افسر به خیال 
اينكه كشته شده اند آنها را رها مي كند و به كنار دوستش كه 
چند متر جلوتر ايستاده مي رود. راوي به همراه مسعود و سعید 
از فرصت استفاده مي كنند و به صورت سینه خیز از داخل كانال 
خشك آب، خودشان را به تپه اي در آن نزديكي ها مي رسانند 
و عراقي ها وقتي متوجه رفتنشان مي شوند كه آنها از منطقه 
دور ش��ده اند اما تیراندازي عراقي ها پشت سر آنها كه تشنه و 
گشنه و مجروح و بي حالند، ادامه دارد. آنها از مهلكه اول فرار 
مي كنند و بعد از درگیري هاي ديگر باالخره ش��بانه به پايگاه 

خودي مي رسند. 
اين داستان پر از لحظه هاي نفسگیر و سرش��ار از بیم و امید 
است. مخاطب هر لحظه منتظر است كه اتفاقي براي آن سه 
نفر پیش بیايد و پرويز با هوشمندي و ايجاد تعلیق در داستان 
موفق شده مخاطب را با خود همراه كند. محسن پرويز در اين 

داستان نه شعار داده و نه در پرداختش اغراق كرده است. 
او در اين داستان از روحیات خالص و بي غل و غش رزمندگان 
كم س��ن و س��الي گفته كه در بدترين ش��رايط، دوس��تي و 

ازخودگذشتگي را فراموش نمي كنند. 
در قسمتي از داس��تان وقتي سعید سخت تش��نه است و به 
آب احتیاج دارد، مس��عود و راوي به خاطر اينكه مقدار آب ته 
قمقمه را به دوست تشنه شان بدهند، قمقمه را به نوك لبشان 
مي چس��بانند ام��ا آب نمي خورند و اين يك��ي از صحنه هاي 

درخشان داستان است. 
محسن پرويز در اين داس��تان عالوه بر مرور خاطرات جنگ، 
اشاره پررنگي به رفاقت هاي واقعي آن روزها دارد كه شايد االن 

ديگر به قصه ها پیوسته باشد. 
ناشر اين كتاب عروج نور اس��ت و اين كتاب با قطعي رقعي و 

در120صفحه در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 

رامین جهان پور     نقد  کتاب

   جواد محرمي 
كرون�ا وضعيت س�ينماي اي�ران را به لحاظ 
اقتصادي بحران�ي كرده اس�ت و اين روزها 
خيلي ه�ا از راهكاره�ا ب�راي مقابل�ه با اين 
وضعيت حرف مي زنند اما واقعيت اين است كه 
سينماي ايران پيش از كرونا به شرايط بحراني 
نزديك شده بود و تنزل كيفيت آثار پيش و 
بيش از كرونا، سينماي ايران را تهديد مي كرد. 
 تفاوت ابتذال با كرونا اين اس�ت كه اولي به 
ش�كلي تدريجي و چراغ خاموش تاروپود و 
هس�تي س�ينما را از بين مي برد اما كرونا به 
شكلي عيان و بي پرده دمار از روزگار اقتصاد 
و معيش�ت س�ينماگران درمي آورد. مجيد 
مجيدي نزديك دو ده�ه پيش از صداي پاي 
ابتذال در سينماي ايران به عنوان يك تهديد 
جدي سخن گفته بود ولي مسئوالن سينمايي 
كشور نگراني و دغدغه اين فيلمساز بزرگ 
كشورمان را جدي نگرفتند و شد آنچه شد. 
»بنیاد مس��تضعفان يا س��تاد اجراي��ي فرمان 
امام)ره( مي توانند 200میلیارد تومان براي سر 
پا نگه داشتن سینما كمك كنند.« اين جمله اي 
است كه سیدجمال ساداتیان بر زبان آورده و به 
زعم خود با تزريق اين پول سینماي ايران موقتاً 

از بحران خارج مي شود. 
اين تهیه كننده س��ینما درباره بح��ران كنوني 
س��ینما و راه��كار برون رفت از آن، به باش��گاه 
خبرنگاران ج��وان مي گويد: با وج��ود دو فیلم 
قدرتمند »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف2؛ 
ارتش سري«، سینماها موفق به جذب مخاطب 
چشمگیر نشدند. االن هم كه اين دو فیلم روي 
پرده نیس��تند و فیل��م قدرتمن��د ديگري هم 
نیست، عمالً مشوق هايي كه براي فروش فیلم ها 

 

)مثل بلیت نیم بها( در نظ��ر گرفتند، به نتیجه 
نمي رسد، به خصوص كه دست اندركاران مقابله 
با كرونا در حوزه هاي مختلف، دوباره اخطار هايي 

مبني بر تعطیلي سینما ها داده اند. 
س��اداتیان در م��ورد راهكار حماي��ت از اهالي 
آسیب پذير س��ینما كه راه ارتزاقي جز اين كار 
ندارند، عنوان كرد: بحث س��ینما براي كش��ور 
جدي و كلیدي اس��ت و بحراني كه در آن و در 

ديگر شاخه هاي هنر حاكم شده، در بقیه صنوف 
اينق��در حاد نیس��ت. نمي توان ب��راي حمايت 
فقط از دولت انتظار داش��ت، چون به مشكالت 
دولت كرونا هم اضافه شده است. اگر بخواهیم 
به عنوان يك معضل ملي به صنعت س��ینما و 
هنر نگاه كنیم، بهترين كار اين اس��ت كه بنیاد 
مستضعفان يا ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 150 
تا 200میلیارد تومان براي س��رپا نگه داش��تن 
سینما كمك كنند. غیر از اين هیچ كار ديگري 

نمي توان براي حمايت از سینماگران كرد. 
اي��ن تهیه كنن��ده در ادام��ه صحبت هاي خود 
عنوان كرد: بنیاد مس��تضعفان و ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( توان اقتصادي بااليي دارند و اين 
مقدار براي آنها پولي نیست، البته اگر عالقه مند 
هستند سینماي ملي كشور س��رپا بماند ولي 
اگر همه بخواهند نس��بت به سرنوشت سینما 
بي تفاوت باش��ند، بحران عمیق تر خواهد شد و 
بخش اعظم سینما از رده خارج مي شود و روز به 

روز به مشكالت افزوده مي شود. 
نگراني جمال ساداتیان را مي توان درك كرد اما 
نمي توان اين حقیقت تل��خ را نیز ناديده گرفت 
كه از بدبختي هاي س��ینماي اي��ران يكي هم 

تهیه كننده هاي آن هستند. 
اگر س��ینماي ايران دس��ت كم 10تهیه كننده 
حرفه اي كاربلد، دلس��وز و خوش فكر داش��ت 
به اين حال و روز نمي افتاد. در اين س��ال ها كه 
سینما بیش از هر چیز از نبود تفكر و ايده در متن 
و سوژه رنج برده است،  ابتذال تا توانسته جوالن 
داده و تقريباً صدا از هیچ كدام از تهیه كننده هاي 
شاخص سینما بلند نشده اس��ت چرا كه بعضاً 
خود در اين آشفته بازار محتوايي نقش داشته اند 

ولي وقتي كار به اينجا رس��ید ك��ه كرونا مانند 
آن بچه، پادشاه لخت س��ینماي ايران را آشكار 
كرد و به هم��ه نماياند، عده اي ب��ه دنبال حل 
موضوع افتادند و گويي كه مش��كل اصلي فقط 

كروناست. 
    كرونا دشمن تر است يا... 

فقط ب��ا نگاهي به انتخاب اس��امي غیرمتعارف 
براي فیلم ها توسط برخي سینماگران مي شود 
از شرايط واقعي س��ینماي ايران و گرايشي كه 
به س��مت آن مي رود آگاه ش��د و با خود گفت 
آيا دشمن اصلي اين روزهاي س��ینماي ايران 
واقعاً كروناس��ت؟ و اصاًل ش��ايد كرونا برخالف 
آنچه ما مي پنداريم در نهايت به سود سینماي 
ايران عمل كند و تأثیري مثبت داش��ته باشد. 
كرونا شايد سبب ش��ود مدتي دست نگه داريم 
و به آنچه دارد بر س��ر س��ینما مي رود عمیق تر 
فكر كنیم و ش��ايد اين فكر كردن ه��ا در میان 
فاصله گذاري ه��اي اجتماعي باعث ش��ود راه 

چاره اي براي اين شرايط پیدا كنیم. 
گفته مي ش��ود فیلم هاي��ي با نام ه��اي »خود 
فروش«، »عوضي«، »ريست«، »ماساچوست«، 
»ش��بي 2میلی��ون دالر«، »غري��زه اصل��ي«، 
»مرده خور«، »لقاح«، »پوك��ر4«، »تكخال«، 
»كمپلكس«، »خاك بر س��ري« در مقابل سد 
سازمان س��ینمايي قرار گرفته اند و به همه آنها 
اخطار قطعي داده شده است كه بعد از تغییر نام، 
مجوز اكران يا پروانه س��اخت آنها تأيید خواهد 
شد اما س��ؤال اين اس��ت كه آيا تغییر نام آثار 

تحولي در محتواي آنها پديد مي آورد؟ 
سازمان س��ینمايي اعالم كرده است به عنوان 
تعداد زيادي از فیلمنامه هاي س��ینمايي ايراد 
گرفته و خواستار تغییر نام اين آثار شده است، 
به اين تهیه كنندگان اطالع داده شده حتي اگر 
در ايام جشنواره هم فیلم آنها نمايش داده شده 
باشد، بايد با تغییر نام، پروانه اكران دريافت كنند 
اما آيا براي كیفیت نامطلوب آثار سینمايي هم 

فكري شده است؟  
س��ازمان س��ینمايي عن��وان ك��رده اس��ت: 
»ذائقه سازي و تغییر فرهنگ عمومي از مسیر 
تكرار برخي اسامي يا عادي سازي برخي رفتارها 
و گفتارها اتفاق مي افتد و سینما مي تواند علیه 
اين جريان بايستد يا مسیر اين تغییرات فرهنگي 
را هموار كند، چه در موضوع تخريب زبان فارسي 
و اس��تفاده از كلم��ات بیگانه، چ��ه در موضوع 
عادي س��ازي برخي رفتارهاي غلط در جامعه 
يا عادي س��ازي منكرات بايد اين رفتار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي را به فال نیك گرفت 
و براي تقويت و حمايت بیش��تر، آن را تحسین 

كرد.«
بايد به اين رويكرد س��ازمان س��ینمايي پس از 
مدت ها بي عملي و انفعال گفت سلمنا... اما اي 
كاش اين س��ازمان به اين اقدام حداقلي اكتفا 
نكند و در اين كمتر از يك س��ال مانده به پايان 
دولت، تدبیري براي بحران سینما بینديشد، هر 

چند به اين تدبیرانديشي امیدي نیست.

»ابتذال«برايسينما
ازكروناخطرناكتراست

جمال ساداتيان تهيه كننده سينماي ايران خواستار كمك مالي بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان 
 امام)ره( به سينماي كرونا زده شده اما حقيقت ماجرا اين است كه نزول كيفيت آثار سينمايي

بيش و پيش از كرونا هنر هفتم را تهديد مي كند

اگ��ر س��ي��نم�اي اي���ران 
10تهيه كنن��ده  دس��ت كم 
حرف��ه اي كاربل��د، دلس��وز 
و خوش فك��ر داش��ت ب��ه 
اي��ن ح��ال و روز نمي افت��اد

حميد داوودآبادي كرونا گرفت
حميد داوودآب�ادي رزمنده و روايتگر هش�ت 
س�ال دفاع مقدس به بيماري كرونا مبتال شد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، حمید 
داوودآبادي نويس��نده ادبیات دفاع مقدس متولد 
25مهر1344 در شهر تهران اس��ت و اصالتش به 
شهر داوودآباد اراك اس��تان مركزي برمي گردد. 
داوودآبادي در س��ال1360 در سن 16سالگي به 
منطقه سومار كرمانشاه اعزام شد و تا پايان جنگ 

تحمیلي در عملیات هايي چون بیت المقدس، رمضان، والفجر8، كربالي1، كربالي5 
و كربالي8 حضور داشت. 

داوودآبادي با حضور 50ماه��ه اش در دوران جنگ تحمیلي بار ها مجروح ش��د و 
همچنان به دلیل آن مصدومیت ها هر از چندگاه در بیمارستان بستري شده و تحت 
درمان قرار مي گیرد. داوودآبادي از س��ال 1366 اقدام به نوشتن و انتشار مطالب 
سیاسي در روزنامه كیهان و ثبت خاطرات جنگ در روزنامه جمهوري اسالمي كرد. 

او سال13۷0 اولین كتاب خود را با نام ياد ياران منتشر كرد. 
از جمله آثار وی مي توان به آسمان زير خاك، از معراج برگشتگان، 3۷سال، چادر 
وحدت، حماسه ذوالفقار، خاطرات انقالب اس��المي، خاطرات شكنجه، ناگفته ها، 

ديدم كه جانم مي رود، عباس برادرم و… اشاره كرد. 
داوودآبادي در سال1369 يك سال دوره كارگرداني و فیلمنامه نويسي را در انجمن 
سینماي جوان تهران گذراند. مشاور اصلي محتوايي فیلم سینمايي »اخراجي ها1« 
پیرامون دفاع مقدس ساخته مس��عود ده نمكي و بازي در فیلم »قالده هاي طال« 

ساخته ابوالقاسم طالبي از جمله فعالیت هاي هنري حمید داوودآبادي است. 

امام حسن مجتبي)ع(:

بخل آن است كه انسان آنچه 
را بخش�يده، تل�ف پندارد و 
آنچه را نگه داش�ته، ش�رف 

بداند. 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر


