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امام صادق)ع(: 
اسراف كننده س�ه نشانه دارد: 
آنچه در شأنش نيست خريداري 
مي كند، آنچه در شأنش نيست 
مي پوش�د و آنچ�ه در ش�أنش 

نيست مي خورد. 
تفس�ير  ص ۱۲۱،  )خص�ال، 

نورالثقلين، ج ۱، ص ۷۷۲(

نوید پارسا     دیده بان

 پاسداشت دوبلور كاپيتان لينچ
در شبكه مستند

آيي�ن پاسداش�ت ش�هروز ملك آراي�ي، بازيگ�ر تئات�ر، 
از  ايران�ي و رونماي�ي  گوين�ده دوب�اژ و خوانن�ده 
مس�تند »مل�ك ش�هروز« 9 بهم�ن برگ�زار مي ش�ود. 
»ملك شهروز« مستند پرتره شهروز ملك آرايي از تولیدات جديد 
شبكه مستند سیما شنبه 9بهمن ساعت ۱8 تا ۲۰ با حضور مديران 
شبكه مستند سیما و جمعي از هنرمندان عرصه دوبله و دوستداران 
فرهنگ در فرهنگسراي ارسباران رونمايي مي شود. اين مستند به 
تهیه كنندگي و كارگرداني ابوالفضل توكلي در 5۲دقیقه به جنبه هاي 
مختلفي از زندگي كاري استاد ملك آرايي مي پردازد. توكلي درباره 
اين مستند گفت: »ملك ش��هروز« پرتره استاد شهروز ملك آرايي 
سال 99 كلید خورد و ارديبهشت سال۱4۰۰ آماده پخش شد، اما 
چون با مديران شبكه درباره برگزاري مراسم پاسداشتي براي اين 

هنرمند توافق داشتیم، كار از تلويزيون پخش نشد. 
او گفت: متأس��فانه با توجه به همه گیري كرونا و مس��ائلي مثل 
بسته بودن سالن ها شرايط براي برگزاري اين مراسم و رونمايي از 
مستند »ملك شهروز« فراهم نبود، قصد داشتیم مراسمي در شب 
تولد اين استاد بزرگوار برگزار كنیم كه متأسفانه كسالت داشتند، 
در نهايت برنامه ما به روز شنبه 9بهمن موكول شد. اين كارگردان 
ادامه داد: شهروز ُملك آرايي زاده ۱3۲۰ در مالير هنرمندي است 
كه به تیپ سازي هاي فوق العاده اش در عالم دوبله شهره است و از 
نقش گويي هاي برجسته او مي توان از شخصیت كاپیتان لینچ در 
كارتون ماجراهاي گالیور و آقاي ووپي در كارتون تنسي تاكسیدو 
نام برد. او گفت: در اين مس��تند ش��وكت حجت و تورج نصر از 

پیشكسوتان دوبله و صدا هم ما را همراهي كردند.  
...........................................................................................................
برگزيدگان جايزه »يوسف« معرفي شدند

هيئت داوران دهمي�ن دوره جايزه ادبي »يوس�ف« طي 
بياني�ه اي برگزيدگان و شايس�تگان تقدير اي�ن دوره از 

جايزه را معرفي كرد. 
در بیانیه هیئت داوران اين جايزه آمده اس��ت: »جشن تولد ۱۰سالگي 
جايزه ادبي يوسف بار ديگر نش��ان مان داد جنگ تحمیل شده بر كشور 
عزيزمان ايران آنقدر سرش��ار از مضامین و س��وژه هاي بكر اس��ت كه 
همچنان مي تواند در آفرينش قالب هاي مختلف ادبي خاصه داس��تان 
كوتاه ياري رسان باش��د. اين جايزه در حالي دوره دهم خود را پشت سر 
مي گذارد كه همچون دو دوره قبل، ابتدا به  صورت اس��تاني و سپس به 
 صورت سراسري برگزار شد. براي اين دوره سه بخش بزرگسال و نوجوان 
با موضوع »دفاع مقدس«، »مدافعان حرم و مدافعان سالمت« و »داستان 
شهدا« با موضوع مقطعي/ برشي برجسته از زندگي يكي از شهدا )دفاع 
مقدس/مدافعان حرم گرانقدر استان( برنامه ريزي شد كه عماًل در بخش 
نوجوان و داستان شهدا با استقبال خوبي مواجه نشديم و اندك آثار مرتبط 

نتوانستند حائز امتیاز الزم و قرار گرفتن در فهرست نهايي باشند.« 
آثار برگزيده و تقديري رسیده به دبیرخانه مركز در دو گروه مورد 
ارزيابي قرار گرفت كه در مرحله اول 36 اثر نامزد دريافت جايزه 
انتخاب شدند و در مرحله نهايي از میان نامزدهاي دريافت جايزه 

۱8اثر انتخاب شدند. 
...........................................................................................................

 پوستر سي و هفتمين جشنواره 
موسيقي فجر رونمايي شد

پوس�تر  از  رونماي�ي  مراس�م 
سي و هفتمين جشنواره موسيقي 
فجر با حض�ور محمود س�االري، 
معاون امور هنري وزير فرهنگ و 
ارش�اد اس�امي برگ�زار ش�د. 
به گزارش فارس، در مراسم رونمايي 
از پوس��تر جش��نواره موسیقي فجر 
محمد اللهیاري، سرپرس��ت دفتر موس��یقي و رئیس جشنواره از 
برگزاري جلس��ات بخش هاي تخصصي جشنواره همچون جايزه 
باربد، موسیقي و رس��انه و جايزه ترانه نیز خبر داد و اعالم كرد كه 
برگزيدگان اين بخش ها در آيین اختتامیه معرفي و تجلیل خواهند 
شد. سرپرست دفتر موسیقي افزود: اجراهاي صحنه اي جشنواره 
سي و هفتم به اين شكل خواهد بود كه از ۲۰ تا ۲6 بهمن ماه اجراهاي 
پاپ روي صحنه خواهند رفت و بخش غیرپاپ ۲۲ تا ۲6 بهمن ماه 
برگزار خواهد ش��د. ۲7 و ۲8 بهمن ماه به مناسبت وفات حضرت 
زينب)س( برنامه اي نخواهیم داشت و ۲9خردادماه آيین اختتامیه 
جشنواره خواهد بود. در ادامه اين مراسم، اردوان جعفريان، دبیر 
بخش بین الملل ضمن ارائه گزارشي از روند فعالیت هاي اين كمیته 
گفت: در بخش بین الملل جشنواره امس��ال، گروه ها را به سمت 

موسیقي كالسیك تغییر مسیر داده ايم. 
مسعود اللهیاري، مدير كمیته روابط عمومي نیز در گزارشي اعالم كرد: 
پس از اتمام فراخوان دعوت از رسانه ها و جمع بندي نهايي، بیش از 8۰ 
رسانه داخلي و خارجي درخواست حضور در جشنواره داده اند و همچنین 
میزبان رس��انه هايي از كش��ورهاي ايتالیا، آلمان، ژاپ��ن، چین، تركیه، 
آذربايجان، روس��یه، عراق و لبنان خواهیم بود كه مراحل صدور كارت 
عكاسان و هماهنگي نحوه حضور اصحاب محترم رسانه در سالن ها با ستاد 
اجرايي صورت گرفته است. در بخش پاياني نیز از پوستر سي و هفتمین 

جشنواره موسیقي فجر با طراحي امید عسگري رونمايي شد.

زنان فيلمساز از 

مصطفي شاه كرمي
  گزارش

ابت�داي انقاب 
اس�امي ج�اي 
خود را به عنوان س�ينماگراني مستعد باز و 
تثبيت كردند. اگر پيش از انقاب حضور زنان 
تنها به مقابل دوربين خاصه مي شد، انقاب 
 اس�امي اين فرص�ت طايي را ب�راي زنان 
 ايج�اد ك�رد ت�ا اس�تعدادهاي خ�ود را در 
تخصص هاي فني و تكنيكي نش�ان دهند. 
در اين دوره از جش��نواره فیلم فجر، حضور يك 
فیلمس��از زن در بین اس��امي كارگردانان براي 
رقابت به چهلمین جشنواره فیلم فجر به چشم 
مي خورد. با نگاهي به جريان فیلمسازي كشورمان 
نقش زنان فیلمس��از و تعدد و كثرت حضور آنها 
نويدبخش آين��ده بهتر و حرفه اي ت��ر اين طیف 
از فیلمسازان است. با بررس��ي آثار پرمخاطب و 
پرفروش تاريخ س��ینماي ايران كه در میان آنها 
آثاري از فیلمسازان زن نیز مشاهده مي شود، روند 
صعودي و شتابان اين رشد به وضوح قابل مشاهده 
است. چه بسا اگر انقالب اسالمي رخ نمي داد، زنان 
همچنان در عرصه تنگ مقابل دوربین به رسمیت 

شناخته مي شدند. 
ساخت بیش از ۱۱۰ فیلم سینمايي داستاني از 
سوي كارگردانان زن در طول تاريخ چندين ساله 
فیلمسازي در كشورمان آمار جالبي است. واقعیت 
اين است كه اغلب اين آثار در طول سال هاي پس 
از پیروزي انقالب اسالمي ساخته شده اند. نكته 
قابل توجه اينكه همین تعداد اثر ساخته ش��ده 
توسط زنان فیلمساز كشورمان در مقايسه با ديگر 
كشورهاي صاحب سینما از جمله زنان فیلمساز 
هالیوودي آمار قابل اعتنايي تلقي مي شود، چه 
اينكه در سینماي ايران برخالف سینماي ديگر 
كش��ورها صرفاً روي توانمندي ه��اي تكنیكي و 
هنري زنان فیلمساز تكیه مي شود نه جذابیت هاي 
جنسي و ظاهري، البته با توجه به كثرت فعالیت 
و تعدد حضور مردان در حوزه فیلمسازي، افزايش 
چشمگیر تعداد كارگردان هاي زن در سال هاي 
پس از انق��الب و به وي��ژه طي س��ال هاي اخیر 
نشان دهنده رشد و پیش��رفت آنها در اين عرصه 
فرهنگي و هنري بس��یار مهم است. طي سالیان 
اخیر زنان موف��ق زيادي به جرگه فیلمس��ازان 
صاحبنام و آوازه سینماي كشورمان اضافه شده اند 
كه آثار س��ینمايي برخي از آنها در بین 5۰فیلم 
پرفروش تاريخ سینماي ايران به چشم مي خورد. 
يكي ديگر از ش��اخصه هاي كسب موفقیت هاي 
گوناگون از سوي زنان فیلمساز كشورمان كسب 

جوايز داخلي و بین المللي متعدد از س��وي آنان 
اس��ت. از اين منظر دريافت بیش از ۲4۰جايزه 
توسط كارگردانان زن )كه از اين تعداد ۱۱4جايزه 
مربوط به جش��نواره هاي داخل��ي و ۱۲8جايزه 
مربوط به جش��نواره هاي جهاني است و از میان 
جوايز داخلي 6۱جايزه هم مربوط به جش��نواره 
فیلم فجر است(، نش��ان دهنده رشد و بالندگي 
زنان فیلمساز كشورمان اس��ت. نكته قابل توجه 
برتري تعداد جوايز جهاني در اين زمینه نسبت 
ب��ه جوايز داخلي اس��ت ك��ه حكاي��ت از اقبال 
بیشتر جشنواره هاي جهاني به فیلمسازي زنان 
سینماي ايران و سوژه هاي مطرح شده از سوي 
آنها دارد. كارگردانان زن اي��ران جوايز معتبري 
را از جش��نواره هاي خارجي درياف��ت كرده اند 
كه مهم ترين آنها ش��یر نقره اي ونیز اس��ت كه 
رخشان بني اعتماد براي نوشتن فیلمنامه قصه ها 
دريافت كرد، همچنین جايزه »آينده نويدبخش« 
جشنواره كن به آيدا پناهنده براي فیلم سینمايي 
ناهید از ديگر جوايز مهم و معتبر سینمايي جهان 
هستند كه كارگردانان زن س��ینماي ايران آنها 
را به دست آورده اند. هر چند لیست فیلمسازان 
موفق مرد در رابطه با كس��ب موفقیت هايي در 
زمینه فروش آثار س��ینمايي كشورمان لیستي 
بلند باالست اما اس��امي فیلم هايي مثل »شبي 
كه ماه كامل ش��د« به كارگردان��ي نرگس آبیار 
با فروش بی��ش از ۱9 میلیارد توم��ان كه در رده 
نهم پرفروش تري��ن فیلم هاي تاريخ س��ینماي 
اي��ران ق��رار دارد، فیلم »ش��هر موش ه��ا۲« به 
كارگرداني مرضیه برومن��د با فروش ۱۰میلیارد 
تومان��ي در رتبه بیست و هش��تم پرفروش ترين 
فیلم هاي تاريخ سینماي ايران و همچنین فیلم 
سینمايي »لس آنجلس- تهران« به كارگرداني 
تینا پاكروان كه با فروش بیش از 7میلیارد تومان 
رده س��ي وپنجم پرفروش ترين فیلم هاي تاريخ 
س��ینماي ايران را ب��ه خود اختص��اص داده  اند، 
موفقیت هاي غیرقاب��ل انكاري ب��راي اين زنان 
فیلمساز به حساب مي آيند. در ادامه اين گزارش 
به سابقه و فعالیت هاي برخي از اين سینماگران 

زن موفق كشورمان مي پردازيم. 
   پوران درخشنده

پوران درخشنده از اولین كارگردان هاي زن در 
سینماي پس از انقالب است كه سال 65 فیلم 
»رابطه« را با بازي خس��رو شكیبايي ساخت. 
او اولی��ن كارگردان زني اس��ت كه به ش��كل 
مستقل و حرفه اي و با يك پشتوانه قابل اعتنا 
در مستندسازي، فعالیت خود را در سینماي 

حرفه اي و داستاني آغاز كرد و آن را به شكل 
مستمر و با س��اخت آثار موفقي در حوزه هاي 
مختل��ف اجتماعي و آس��یب هاي خانوادگي 
ادامه داده است. درخشنده سال هاست فیلم 
مي سازد و س��وژه ها و موضوعات فیلم هايش 
هنوز براي م��ردم جذابی��ت دارد. او تاكنون 
موفق ب��ه دريافت ۱8جايزه جاي��زه داخلي و 

خارجي شده است. 
   منيژه حكمت

منی��ژه حكم��ت از قديمي ترين س��ینماگران 
زن س��ینماي ايران است. او بیش��تر به  عنوان 
تهیه كننده فعالی��ت مي كن��د و در اين زمینه 
فیلم هايي چون »شهرموش ها۲« و »ورود آقايان 
ممنوع« را در كارنامه دارد. وی تا اينجا س��ه بار 
هم به  عنوان كارگردان پشت دوربین قرار گرفته 
است، حكمت تاكنون به خاطر آثارش موفق به 

كسب 9 جايزه داخلي و خارجي شده است. 
   تهمينه مياني 

تهمین��ه میالن��ي ب��ه عن��وان اولی��ن تجربه 
سینمايي اش به عنوان منشي صحنه فیلم »خط 
قرمز« برگزيده شد اما اولین فیلم او »بچه هاي 
طالق« نام داش��ت كه توانس��ت جايزه بهترين 
فیلم اول را در جش��نواره فجر از آن خود كند. 
او پس از شكس��ت تجاري فیلم »افس��انه آه« 
فیلم كمدي »ديگ��ه چه خبر« با ب��ازي ماهايا 
پطروسیان را ساخت؛ فیلمي كه بسیار پرفروش 
شد. میالني در سال 76 فیلم »دو زن« را ساخت 
و بعد از آن فیلم هاي »نیمه پنهان« و »واكنش 
پنجم« را كارگرداني كرد. »زن زيادي« و »آتش 
بس« نیز از ديگر آثار اين فیلمساز زن سینماي 
كشورمان است. اين فیلمس��از زن نیز در طول 
دوران فیلمسازي اش موفق به كسب ۲9 جايزه 

داخلي و خارجي شده است. 
   نرگس آبيار

نرگ��س آبی��ار ج��زو موفق تري��ن و پركارترين 
كارگردانان زن سینماي ايران در سال هاي اخیر 
است كه به لطف آشنايي و س��ابقه اش در حوزه 
نويسندگي و ساخت فیلم هاي كوتاه و مستند، 
توانسته است فیلم هاي اثرگذار و پرمخاطبي را 
كارگرداني كند. آبیار آثار متعددي تولید كرده 
است اما تا اينجا سه فیلم خوب و پرمخاطب را در 
كارنامه كاري اش دارد؛ »شیار۱43«، »نفس« و 
»شبي كه ماه كامل ش��د« كه فیلمي متفاوت و 
سخت براي يك كارگردان زن محسوب مي شود. 
اين فیلمساز زن سینماي كشورمان به لطف آثار 
مخاطب پسندي كه ساخته توانسته است بیش از 

۲3 جايزه داخلي و جهاني را كسب نمايد. 
   منير قيدي

منیر قیدي كه سال ها منشي صحنه فیلم ها بود 
و سابقه همكاري با كارگردان هايي چون ابراهیم 
حاتمي كیا و مجید مجیدي را داشت، در اولین 
گام فیلمسازي در سینما موفق ظاهر شد و فیلم 
دفاع مقدسي »وياليي ها« را كارگرداني كرد كه 
با استقبال تماش��اگران و منتقدان همراه شد. 
قصه دومین فیلم قیدي به نام »دسته دختران« 
كه قرار است امسال در چهلمین دوره جشنواره 
فیلم فج��ر با آثار ديگر فیلمس��ازان ب��ه رقابت 
بپردازد روايتي از دوران دفاع مقدس است. اين 
فیلمساز جوان تاكنون موفق به كسب 9جايزه 

مختلف داخلي شده است.

به بهانه چهلمين جشنواره فيلم فجر 

انقالب زنان را پشت دوربين نشاند
 تعداد اثر ساخته شده زنان فيلمساز كشورمان در مقايسه با ديگر كشورهاي صاحب سينما 

از جمله زنان فيلمساز هاليوودي، آمار قابل اعتنايي محسوب مي شود

امسال پیش فروش بلیت هاي جشنواره فیلم فجر برخالف سنت 
چندين س��اله فروش پكیجي بلیت ها، به صورت تك فروشي 
اس��ت و همین مس��ئله باعث ش��د عالقه مندان براي خريد 
فیلم هاي فیلمسازان ش��اخص تالش بیشتري داشته باشند. 
در حالي كه بلیت فیلم هاي كارگردانان نامي به سرعت خريده 
مي شود، فیلم هاي كارگردانان فیلم اولي و گمنام ها، با استقبال 
كمتري روبه رو شده است، با اين حال روابط عمومي جشنواره 
چهلم، از شرايط بلیت فروش��ي رضايت دارد. در گزارشي كه 
جشنواره فجر از روند فروش بلیت در روز اول ارائه داده است، 
میالد شكرخواه، مدير فناوري و اطالعات جشنواره در خصوص 
میزان استقبال از بلیت هاي فیلم فجر گفته است: »همان طور 
كه پیش تر هم اعالم شده بود از ساعت ۱۰صبح ديروز، در سه 
سايت ايران تیك، سینما تیكت و گیشه هفت بلیت فروشی در 
حال انجام است. حدود پنج ساعت از زمان باز شدن سايت ها، 
حدود 45درصد بلیت ها )۱۲9هزار بلیت( فروخته شده است. 
در اين دوره قرار نیست پاياني براي بلیت فروشي در نظر گرفته 
ش��ود و تنها زمان پايان بلیت فروشي مش��روط بر اين است 
كه بلیت ها و ظرفیت  س��الن ها به پايان برسد. ظرفیت اشغال 

سالن هاي نمايش امسال 7۰درصد است.«
ش��كرخواه مي گويد: »در رون��دي كه از صبح دي��روز براي 
بلیت فروشي طي كرده ايم، مشكل جدي نداشته ايم. مواردي 
در س��امانه هاي فروش بود كه تراكنش ناموفق داشت )زير 
يك درصد( كه س��امانه ها در حال بررس��ي آنها هستند، در 
مورد خريد بلیت  هم اگر كسي مشكل داشته باشد، سامانه ها 

اطالع رساني خواهند كرد.«
به رغم اينكه جشنواره فیلم فجر میزان بلیت فروشي سینماها 
را 7۰درصد اعالم كرده، وزارت بهداشت ترديدهاي كرونايي 
خود نس��بت به اين رويداد س��ینمايي را حفظ كرده اس��ت. 
محسن فرهادي، معاون فني مركز سالمت محیط و كار وزارت 
بهداش��ت مي گويد: »هنوز پروتكل هاي بهداشتي جشنواره 
فجر ابالغ نشده است. با توجه به جهش جديد كرونا با سويه 
اومیكرون كه اكنون رو به ازدياد گذاشته است، فكر مي كنم 
شايد مجبور باشیم به رغم میل خود محدوديت هايي اعمال 
كنیم كه البته به معناي تعطیالت نخواه��د بود، ولي میزان 
جمعیتي كه در جش��نواره فجر حضور خواهند داشت، بايد 
كنترل شده باشد. در واقع خط قرمزهايي كه در مورد انتشار و 

گسترش بیماري وجود دارد، بايد كنترل شود.« 
اين مقام وزارت بهداش��ت تأكی��د مي كند: »تأمی��ن تهويه، 

فاصله گذاري اجتماعي، تزريق واكس��ن و اس��تفاده از ماسك 
در جشنواره فجر بايد كنترل شود. اين سختگیري ها احتماالً 
در سالن هاي عادي سینما و تئاتر و كنس��رت هاي عادي هم 
اعمال خواهد شد.« فرهادي با اعالم مخالفت وزارت بهداشت 
با بلیت فروشي ۱۰۰درصدي بلیت هاي فجر مي گويد: »يكي از 
اصول اساسي فاصله گذاري فیزيكي است كه بايد وجود داشته 
باشد. در واقع هنگام فروش بلیت به جز خانواده ها كه كنار هم 
نشستن آنها منعي ندارد، س��اير افراد بايد با فاصله از يكديگر 
بنشینند تا احتمال انتقال بیماري كاهش يابد. در كشورهاي 
اروپايي هم كه دوز سوم واكسن را با درصد بیشتري نسبت به 
ما تزريق كرده اند، اكنون در حال رعايت اين موضوع هس��تند 
و مثاًل در استاديوم هاي ورزش��ي حتي با وجود باز بودن فضا، 

فاصله گذاري فیزيكي را رعايت مي كنند.«
  كرونا دامن دبير را گرفت

در حالي وزارت بهداشت روي روند برگزاري چهلمین جشنواره 
فیلم فجر نظارت دارد و سختگیري هايي در زمینه فاصله گذاري 
اجتماعي و رعايت نكات بهداشتي دارد كه مسعود نقاش زاده، 
دبیر جشنواره فیلم فجر كرونا گرفت تا بسیاري از برنامه هاي 
از پیش اعالم ش��ده جش��نواره از جمله برگزاري نشست دبیر 
جشنواره به حالت تعلیق دربیايد. يزدان عشیري، مدير روابط 
عمومي جش��نواره فیلم فجر با تأيید ابتالي دبیر جش��نواره 
به كرونا مي گوي��د: »برنامه ريزي اي كه براي نشس��ت خبري 
جشنواره داشتیم، منوط به جواب تست كروناي دبیر جشنواره 
است و به همین دلیل برگزاري اين نشست خبري تاكنون به 
تعويق افتاده است. امیدواريم پیش از جشنواره فرصتي براي 
گفت وگو با اهالي رسانه فراهم شود.« عشیري مي گويد: »ابتدا 
عالئم مشابه س��رماخوردگي بود و برنامه داشتیم كه نشست 
رسانه اي جشنواره را روز سه ش��نبه برگزار كنیم اما با اطالع از 

ابتالي ايشان به كرونا ناگزير از تغییر برنامه ها شديم.« 

دبير جشنواره سر بزنگاه كرونا گرفت
 بليت اغلب فيلم هاي مطرح چهلمين جشنواره فيلم فجر در ساعات اوليه بليت فروشي

از سوي مردم خريداري شد

    تلویزیون

در شهرك سينمايي غزالي انجام شد 

بازديد رئيس صداوسيما از پشت صحنه سريال »سلمان فارسي«
رئيس سازمان صداوسيما در بازديد از پشت صحنه سريال 
»سلمان فارسي« كه در شهرك غزالي در حال تصويربرداري 
است، در جريان مراحل مختلف توليد اين سريال قرار گرفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي صداوس��یما، اين 
دومین بازديد پیمان جبلي از پش��ت صحنه سريال »سلمان 
فارسي« به نويسندگي و كارگرداني داود میرباقري است. اين 
بار وحید جلیلي قائم مقام رئیس س��ازمان در امور فرهنگي و 
دبیر ستاد تحول، حمید شاه آبادي معاون سیما، حسین قرايي 
مدير كل روابط عمومي، مهرداد عظیمي رئیس مركز تولید و 
فني س��یما و جواد رمضان نژاد رئیس مركز سیمافیلم، رئیس 

صداوسیما را همراهي مي كردند. 
در ابتداي اين بازديد جبلي با حض��ور در صحنه فیلمبرداري در 
جريان ضبط سكانس شفا يافتن گداي معبد سلیمان اورشلیم 
قرار گرفت. اين سكانس در دو نوبت با حضور بازيگران و هنروران 
از زواياي مختلف ضبط شد، س��پس رئیس صداوسیما در جمع 
عوامل با اش��اره به اهمیت مجموعه ه��اي تلويزيوني تأثیرگذار 
گفت: »سريال »سلمان فارسي« اثري عظیم و تأثیرگذار است و 
امیدوارم فرآيند تولید اين سريال بدون مانع ادامه داشته باشد.« 
میرباقري نیز با تشكر از حضور رئیس سازمان و هیئت همراه گفت: 
»حضور شما تأثیرگذار بوده و باعث مي شود ما با انرژي و قوت قلب 
بیشتری پیش برويم.« وي با اشاره به اهمیت زمانبندي در تداوم 
اين س��ريال ابراز امیدواري كرد كه با مساعدت دوستان ساخت 
دكورهاي سريال، طبق زمانبندي پیش برود. كارگردان سريال 
»سلمان فارس��ي« تصريح كرد: »تالش من بر اين است كه كار 

بدون توقف پیش برود و همزمان با فیلمبرداري بخش هاي ديگر، 
ساخت دكورهاي ايران هم به سرانجام برسد.«  در ادامه میرباقري 
با نمايش بخش هاي پیش تولید دكور ايران دوره ساساني، رئیس 
سازمان و همراهان را در جريان نحوه ساخت اين بخش گذاشت. 
عباس بلوندي، مدي��ر طراحي اين بخش نیز درباره س��اخت 
آتشگاه و سربازخانه ماربین، ش��هر جي، دروازه میدان مشق 
و ديوان خانه كه بخش هاي اصلي ايران ساس��اني هس��تند، با 
توضیحات تكمیلي، رئیس سازمان را در جريان برنامه ريزي هاي 

ساخت و سازهاي دكور اين بخش قرار داد. 
در پايان كلنگ س��اخت بخش هايي از دكورهاي ايران در دوره 
ساساني توسط رئیس سازمان، داود میرباقري و حسین طاهري، 
تهیه كننده زده ش��د. داوود میرباقري به همراه عوامل س��ريال 
سلمان فارسي پس از ش��اهرود، جلفا، شهرك سینمايي نور قم، 
سواحل مازندران و جزيره قشم، اكنون در شهرك غزالي مستقر 

شده  است و به مسیر فیلمبرداري خود ادامه مي دهد.

     خبر

در توئيتر مطرح شد
 اعتراض بازيگر اسكاري

به سكوت مقابل كشتار مردم يمن
س�وزان س�اراندون، بازيگر مش�هور هاليوود در صفحه شخصي خود 
حمات عربستان به يمن را محكوم و به سكوت رسانه ها اعتراض كرد. 
به گزارش مهر، سوزان س��اراندون، بازيگر سرشناس هالیوود با بازنشر يك 
توئیت در توئیترش از ش��یرين العديمي، دانش��یار يمني االصل دانش��گاه 
میشیگان، به سكوت و سانس��ور خبري در برابر كشتار مردم يمن اعتراض 
كرد. در اين توئیت آمده اس��ت: »هنوز دارم ت��الش مي كنم بفهمم چطور 
۲4ساعت پیش عربستان س��عودي، امريكا و امارات، همه اينترنت يمن را 
بستند تا انواع كشتار را در يمن انجام دهند و اين موضوع در هیچ جا به خبر 

اصلي بدل نشد.« 
اين نوشته سوزان ساراندون با اقبال وس��یعي در توئیتر روبه رو شده است، بیش 
از 4هزار بار ري توئیت شده و بیش از ۱4هزار نفر آن را اليك كرده اند. بسیاري از 
فعاالن حقوق بشر هم از اين حركت خانم ساراندون تشكر كرده اند، از جمله كمیته 
وحدت يمني ها كه از وي تشكر كرده كه با انتش��ار اين توئیت به ديده شدن اين 
موضوع كمك كرده است. ساراندون توئیت ديگري را بازنشر كرده كه در آن ارفح 
ناصر نوشته است: »لطفاً، لطفاً، لطفاً هشتگ يمن را ترند كنید! اينجا قیامتي به پا 
شده است. مردم بي گناه غیرنظامي دارند در كمال خونسردي بمباران مي شوند، 
در حالي كه اينترنت قطع شده است. نمي دانم چه مي شود گفت. در ۲4ساعت 

اخیر حداقل 3۰۰نفر كشته يا مجروح شده اند. زبانم قاصر است.

    ارشاد

 دعوت وزير ارشاد از مردم 
به جشنواره فيلم فجر

وزي�ر فرهنگ و ارش�اد اس�امي ب�ه چهلمي�ن جش�نواره فيلم 
فجر پي�ام داد و از مردم براي حض�ور در اين جش�ن دعوت كرد. 
متن پیام محمدمهدي اس��ماعیلي، وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي به 
چهلمین جشنواره فیلم فجر به شرح زير است: 4۰سال همراهي سینماي 
ايران با فجر انقالب اسالمي معنايي جز اين ندارد كه انقالب خود روايتي 
پرشور و سرشار از لحظات جذاب و قصه هاي تلخ و شیريني است كه راويان 
آن در قابي مشترك و براي نیل به آرماني مشترك با يكديگر همپیمان 
شدند. پويندگان اين راه در عبور از گردنه هاي سهمگین و در مسیر مبارزه 
جانانه  اي كه نقطه عط��ف اول آن ۱5خرداد 4۲ ب��ود، همه ناماليمات و 
س��ختي ها را تاب آوردند تا در نقطه اوجي كه در بهمن 57 شكل گرفت، 
پايان خوشي را براي تقابل با اهريمن صفتان رقم زنند. اينك در نخستین 
س��ال هايي كه پويش��ي همگاني براي همراس��تايي در گام دوم انقالب 
برداشته شده است، سینماي ايران بیش از گذش��ته نیازمند همكاري، 
همراهي و انديش��ه ورزي جمعي همه جانبه قاطبه سینماگران است تا 
ضمن فهم ضرورت  ها و آسیب هاي اين عرصه به اتفاق و همدالنه رويكرد و 

نگاه مبتني بر »عدالت محوري«، »قانون گرايي« و »استانداردسازي« در 
سینما را تقويت و تبیین هنرمندانه كنند. خادمان فرهنگي شما مردم و 
ولي نعمتان انقالب اسالمي در سال هاي پیش رو و در دولت سیزدهم نهايت 
تالش خود را خواهند كرد تا كلیدواژه عدالت و بسط گفتمان معنويت زا، 
اخالق گرايانه و امیدآفرين در تولیدات س��ینماي ايران بیش از گذشته 
نمود يابد و سینماي ايران از سرچش��مه هاي معرفتي و شهودي اسالم 
انقالبي تعین و تشخص بارزي يابد. جشنواره فیلم فجر در چهلمین دوره 
خود كه دوران بلوغ است، به عنوان نقطه عطفي تاريخي در مسیر پرفروغ 
انديشه انقالبي، گام هايي بلند برداش��ته تا تصويري روشن و مشحون از 
آگاهي و بیداري مردمان اين سرزمین را جلوه گر سازد. برگزاري همزمان 
جشنواره فیلم فجر در مراكز استان هاي كشور معنايي جز اين ندارد كه 
اين »ضیافت نور و صدا« ترنم عدالت را زمزمه گر است و همه ايرانیان به 
شركت در اين جشن باشكوه دعوت هس��تند. در فجر سینماي ايران كه 
به تعبیري آن را عید سینماي ايران دانسته اند، خوشبختانه از بركت دو 
سال مجاهدت و جانفشاني مدافعان سالمت، امنیت خاطر بیشتري براي 
مخاطبان میلیوني سینماي ايران فراهم شده است. جا دارد به شكرانه اين 
نعمت بزرگ براي رفعت درجات شهداي سالمت دعا كنیم و در ضیافت 

سینماي ايران ياد همه آنها را گرامي بداريم. 
مردم عزيز ايران از شما دعوت مي كنم با شركت و حضور شورآفرين در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر تالش هاي ارزنده و خالقه فرزندان  میهن 
را ارج بنهید و مشوق هنرمندان براي خلق آفرينش هاي بي بديل بر پايه 

مواريث تمدن ساز و گرانسنگ فرهنگي و معرفتي باشید. 
اين فصل را با من بخوان باقي فسانه است

اين فصل را بسیار خواندم عاشقانه است

      فجر  محمدصادق عابدیني


