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»فم تریپ«  ایران و جيغ بنفش دشمنان ایران
وقتي متوجه مي شويم طبق يك برآورد، پروژه »فم تريپ« ايراني دهها ميليون دنبال كننده دارد 

مشخص مي شود چرا شبكه هاي ايران ستيز و مزدور همه تالش شان را به كار گرفته اند با زدن 
برچسب هاي سياسي و امنيتي آن را سفيد نمايي ايران جا بيندازند!

   مصطفي شاه كرمي
تبليغ جذابيت هاي توريس�تي و گردش�گري كش�ورمان به واسطه 
اس�تفاده از ظرفي�ت تبليغ�ي »ف�م تري�پ« مس�ئله اي اس�ت كه 
ايران س�تيزان را عصبان�ي كرده اس�ت، چراكه به زعم آنه�ا هرگونه 
تصوير مثبت�ي كه از اي�ران به خ�ارج مخابره ش�ود، ممنوع اس�ت. 

تحقق بخشیدن به هدف گذاري هاي انجام شده 
در رابطه با رونق »صنعت توريس��م« امروزه در 
قالب يك اق��دام علمي چند وجه��ي در جهان 
مطرح است كه هر كش��وري با توجه به شرايط 
جغرافیاي��ي و زمینه ه��اي ج��ذب توريس��ت 
و گردش��گر و نیز مطاب��ق با فرهن��گ و آداب 
كشورش��ان از تكنیك هاي مختلف تبلیغاتي و 

مجذوب كننده گردشگران دنیا بهره مي برند. 
تبلیغات اثر بخش در فضاهاي اثر گذار توسط افرادي كه اصطالحاً به آنها 
اينفلوئنس��ر  يا بالگرهاي صفحات مجازي گفته مي ش��ود، در قالب هاي 
متنوعي مانند تبلیغ تصويري يا بازنش��ر خاطرات و اتفاقات خوشايندي 
كه براي گردشگران آن كشور شكل گرفته است، در صفحات پر مخاطب و 

مجازي اين كنشگران منعكس مي شود. 
   »فم تريپ« كيست يا چيست؟

»فم تريپ« يا »سفر آشنايي« از نوپديدترين شیوه هاي تبلیغي براي جذب و 
تشويق گردشگران به منظور سفر به يك كشور يا منطقه خاص است. در واقع 
»فم تريپ«) Famtrip( كوتاه شده   كلمه   Familiarization Trip است 
و به سفرهايي گفته مي شود كه به جهت معرفي و تبلیغ مقاصد گردشگري 

نوظهور يا كمتر شناخته شده انجام مي شو د. 
»فم تريپ« معموالً توسط دولت ها، آژانس هاي گردشگري و بیزينس هاي 
حوزه گردشگري يك منطقه برگزار مي شو د تا افراد فعال اين حوزه همانند 
اينفلوئنسرهاي سفر كه دنبال كنندگان زيادي دارند و مي توانند تأثیرات 
مثبت و انگیزشي در افراد ديگر ايجاد كنند، با بازديد از مقاصد مورد نظر و 
تبلیغ آن براي افراد ديگر، به توس��عه گردشگري و برندسازي از آن مقصد 
مورد نظر كمك كنند. نكته جالب اينكه اين فم تريپ ها در عرصه تبلیغات 
همه چیز از خشكشويي و كارخانه ماست و پنیر سازي تا مقاصد گردشگري 
و توريستي مناطق مختلف دنیا را در صفحاتشان تبلیغ مي كنند و به دلیل 
تعداد زياد دنبال كنندگان شان و نیز اثر گذاري و اعتمادي كه به آن فم تريپ 
ايجاد مي شود، حوزه و گستره اثر گذاري قابل توجهي دارند كه گاهي از دهها 
فیلم تبلیغي هم اثر گذار تر است، چه اينكه تجارب شخصي و واقعي از سفر 
يا استفاده از خدماتي كه مبلغ آن هستند، در اختیار دنبال كنندگان شان 
مي گذارند. معموالً افرادي كه به عنوان فم تريپ شناخته مي شوند با افراد 
مشابه خودشان ارتباط دارند و ممكن اس��ت يكي از فم تريپ ها مثاًل براي 
تبلیغ يك مكان توريستي از اينفلوئنسرهاي پر مخاطب ديگر دعوت كند تا 

همراه او به آن سفر بروند كه به اين ترتیب پست هاي تبلیغي هر كدام از آنها 
كه داراي تعداد زيادي دنبال كننده هستند، در سراسر دنیا منتشر مي شو د 
كه باعث توجه كاربران فضاي مجازي و ترغیب آنها براي مسافرت يا تكرار 

تجارب خوشايند فم تريپ ها مي گردد. 
 »فم تريپ« ايران و عصبانيت ايران ستيزان 

پروژه»Feel Iran« )حس ايران( نخس��تین اقدام تبلیغي كشورمان در 
اين زمینه بود كه يك فم تريپ هدايت ش��ده توسط شخصي به اسم هدي 
رستمي بود كه پايیز سال 98 همزمان با ورود اولین گروه افراد دعوت شده 
به ايران آغاز شد. در اين سفر 12 نفر از كشورهاي مختلفي از جمله تركیه، 
اوكراين، فرانسه، روسیه، چین، هند و برزيل دعوت شده بودند كه بازنشر 
ويدئوهاي آن در فضاي مجازي با عصبانیت و خشم گروه هاي مخالف نظام 
و حتي شبكه هاي فارس��ي زبان ماهواره اي مثل بي بي سي فارسي، ايران 
اينترنش��نال و من و تو مواجه شد! آنچه اين ش��بكه هاي مزدور را ناراحت 
و عصباني كرده بود، ارائ��ه تصويري زيبا امن و پیش��رفته از ايراني بود كه 
بیشتر از 40 سال تحت شديدترين تحريم هاي امريكا، كشورهاي غربي و 
برخي دولت هاي مرتجع منطقه به آنها دست پیدا كرده بود. انتشار تصاوير 
و ويدئوهاي زيبا و حیرت آور از كشورمان در شبكه هاي مجازي بخصوص 
اينستاگرام باعث شد تا آمار گردشگري ورودي ايران با يك جهش عجیب 
و بسیار زيادي مواجه شود، اتفاق مباركي كه متأس��فانه پاند مي ويروس 

منحوس كرونا ضربه شديدي به آن وارد كرده بود. 
    هراس از نشان دادن واقعيت ايران 

دومین تجربه فم تريپ كشورمان بازتاب بسیار گسترده تري نسبت به تجربه 
دو سال پیش در شبكه هاي فارسي زبان پیدا كرد تا جايي كه برخي از اين 
شبكه ها مانند بي بي سي فارسي از آن به عنوان »پروژه سفیدنمايي ايران« 
ياد مي كنند و با حمله هاي پر بس��امد و دامنه داري سعي در مغلوب  كردن 
اين اقدام به ضرر اي��ران دارند. البته اين اتفاق در 
داخل كشورمان نیز مورد توجه محافل مختلف 
رس��انه اي، سیاسي، گردش��گران و كاربران واقع 
شد كه س��طح خود تحقیري برخي از آنها باعث 
حیرت و تعجب شبكه هاي معاند و برانداز هم شد. 
برخي از كاربران محفلي و به اصطالح سازماني كه 
مجري پروژه تخريب وجهه كشورمان در فضاي 
مجازي هستند، س��عي دارند اين پروژه را تحت 
عنوان نمايشي غیرواقعي از واقعیت جاري در ايران با وارد كردن ايرادات بني 
اسرائیلي مورد انتقاد قرار دهند، از پنجه كشیدن به چهره زيباي كشورمان 
با وارونه نمايي از واقعیات جغرافیايي و طبیعي تا وارد كردن اشكاالت فقهي 

شاذ و عجیب و غريب درباره حجاب!
وقتي متوجه مي ش��ويم كه طبق يك برآورد، مجم��وع دنبال كننده هاي 
جهاني اين اينفلوئنس��رها به بیش از 10 میلیون نفر مي رس��د، مشخص 
مي شود كه چرا ش��بكه هاي س��لطنتي و مزدور همه تالش شان را به كار 
گرفتند تا با زدن برچسب هاي سیاسي و امنیتي آن را سفید نمايي ايران 

جا بیندازند!
   پويش خودجوش حمايتي

با ش��روع هجمه ضد ايراني ش��بكه هاي ماهواره اي فارس��ي زبان و فعاالن 
سازماني فضاي مجازي كه عمدتاً متشكل از گروهك منافقین يا برخي افراد 
مزدور فارسي زبان  بودند، يك پويش خودجوش مجازي از سوي هموطنانمان 
براي مقابله با دروغگويي رسانه هاي خارجي از اتفاقات و واقعیات كشورمان 
 IranIan Reality به م��ردم جهان با داغ كردن هش��تگ هاي��ي مث��ل 
)واقعیت ايران( يا ايران قوي ايجاد ش��د. در اين پويش خودجوش كاربران 
شبكه هاي اجتماعي تصاويري از طبیعت، نخبگان سرشناس، پیشرفت هاي 
علمي و صنعتي، موفقیت زنان و دختران ايران��ي را با توضیح كوتاهي براي 
معرفي آنها به زبان هاي زنده دنیا از جمله انگلیس��ي، عربي، اس��پانیولي  و 

فرانسوي منتشر كردند كه جزو ترندهاي توئیتر قرار گرفت. 
صنعت توريسم و گردشگري كش��ورمان با توجه به مناطق بكر و ديدني 
و مردماني مهربان و نوع دوست و پشتوانه تمدن و فرهنگ غني و اصیل 
ايراني ظرفی��ت ارزآوري و درآمدزايي بااليي دارد ك��ه نیازمند همت و 
برنامه ريزي مديران و توجه بیش��تر به زيرس��اخت هاي الزم اس��ت كه 
مي تواند كشور را از دست بودجه نفتي نجات دهد و باعث رشد اقتصادي 

كشور و رفاه مردم شود.

پ��س از حم��ات دش��منان ایران 
ی��ک پوی��ش مج��ازی از س��وی 
هموطنان م��ان ب��رای انتش��ار 
تصاویر زیبا از ای��ران به راه افتاد

بهار به طور س�نتي پر فروش ترين فصل س�ينما است، 
با اين حال در بهار امس�ال فروش تا ح�دي پايين آمده 
كه گويا گيشه سينماها را خشكسالي فرا گرفته  است. 
سینماي ايران هر س��اله با افزايش مداوم قیمت بلیت، يك 
عیب بزرگ را در خود مي پوش��اند و آن تأثیر منفي كاهش 
مخاطبان اس��ت. آمارهاي دولتي از میزان فروش سینماها 
معموالً بر مبلغ ريالي فروش تأكید مي كند و كمتر بر میزان 
تعداد بلیت هاي فروش رفته كه نمايانگر استقبال مردم از 
فیلم ها است، تكیه دارد. امسال هم بلیت هاي 45 هزار توماني  
باعث شد در بهار 1401، درآمد سینماها به رقم 129 میلیارد 
تومان برسد. در مقايسه با بازار كوچك سینماي ايران رقم 
فروش بهار مي تواند نسبت به س��ال هاي قبل نشانگر رشد 
درآمد باشد، اما كافي است میزان مخاطب فیلم ها در بهار 
س��ال هاي قبل با امسال مقايس��ه كنیم تا به روند بي میلي 
مردم به سینما پي ببريم. میزان فروش سینما در سه ماهه 
نخست سال 1398 با توجه به افزايش قیمت بلیت نسبت به 
مدت مشابه آن در سال 1397، 35 درصد افزايش داشت؛ 
يعني سینماها از فروش84 میلیارد و 753 میلیوني با حدود 
9میلیون و 817 هزار مخاطب در س��ال 1397 به فروشي 
معادل 114 میلی��ارد و 162 میلیون ب��ا 9 میلیون و 846 
هزار تماشاگر رسیده بودند، اما امسال در فصل بهار چیزي 
كمتر از 4 میلیون نفر به سینما ها رفتند و افت 61 درصدي 
را نشان مي دهد؛ يعني از هر 100 نفري كه در بهار سال 98 
براي تماشاي فیلم به سینماها رفتند، 61 نفر در بهار امسال 

ترجیح دادند كه ديگر به سینما نروند!
   در بهار 1401 سينما چگونه بود؟!

در سینماي ايران چند فصل اكران نسبت به ديگر دوره هاي 
اكران سینماها داراي اقبال بیشتري هستند. اكران نوروزي 
و اكران عید فطر، از جمله زمان هاي رونق س��ینما به شمار 
مي روند. با اين حال امس��ال به دلیل نزديكي اين دو زمان 
اكران، عماًل فرصت رونق مجدد اكران گرفته شد. بر اساس 
آمار در س��ه ماه نخس��ت س��ال، 10 فیلم اجتماعي، شش 
كمدي، سه فیلم كودك و نوجوان و يك فیلم دفاع مقدس 

روي پرده رفت. 
برخي ها از جمله خبرگزاري دولتي ايرنا، پررنگ شدن سهم 
فیلم هاي درام اجتماعي در اكران نوروز و عید فطر را )معموالً 
فیلم هاي كمدي بیشتر فروش دارند( از عوامل قهر مردم با 
سینما عنوان مي كنند. ايرنا با اش��اره به تركیب فیلم هاي 
اكران شده در نوروز مي نويسد: »اين تركیب خود نشان دهنده 

انتخاب ها ي غیرتخصصي براي س��ه ماه خوب اكران است. 
در اين فصل، اكران ن��وروز، اكران عیدفط��ر و اكران بعد از 
تعطیالت نیمه  خرداد، فرصت هاي مناس��بي براي نمايش 
فیلم هاي كمدي بود، اما در كمال تعجب، طي سه ماه، تنها 
شش فیلم كمدي نمايش داده شد تا گیشه سینماها  از آن 
رونق اصیل چنین فصلي عقب بماند. ضمن آنكه نیمي از اين 
كمدي ها، صالحیت نمايش در اكران طاليي بهار را نداشتند 
و مي ش��د با انتخاب آثار كمدي شايس��ته تر، گیشه بهاري 

سینماها را با رونق بیشتري مواجه كرد.«
اگر چه تركیب بندي غلط مي تواند از عوامل كاهش میزان 
رغبت مردم به س��ینما رفتن باش��د، ولي در عمل افزايش 
چشمگیر قیمت بلیت سینماها در شرايطي كه مردم از نظر 
اقتصادي تحت فشار هستند، مي تواند از جمله عوامل اصلي 
دور شدن جامعه از تفريح س��ینما رفتن باشد. در كنار آن با 
كاهش میزان همه گیري كرونا و بازگشت نسبي شرايط به 
پی��ش از دوره همه گیري كرونا انتظار مي رفت كه امس��ال 
رونق به گیش��ه باز گردد، ولي تغییر ذائقه مردم و تمايل به 
دنبال كردن آثار شبكه نمايش خانگي هم مي تواند از جمله 
عوامل دخیل بر سقوط میزان اس��تقبال از سینماها باشد. 
در نهايت موضوع كه كمت��ر در میان آمارهاي كمي فروش 
به آن اشاره مي رشود، كیفیت آثار س��ینمايي است. تكیه 
بیش از حد به كمدي هاي سطحي و درآمد هاي اجتماعي 
سیاه و غمبار، سینما رو ها را با يك دوگانه مواجه كرده است 
يا بايد به هر شوخي جلفي بخندند يا بايد به مصیبت هايي 
كه فیلمس��از در قالب يك درام تلخ ب��راي مخاطب تعريف 

مي كند، گريه كنند. 
با توجه به نزديك ش��دن به ايام مح��رم و صفر، پیش بیني 
مي شود كه سینما در تابس��تان نیز از نظر میزان مخاطب، 

شرايط خوبي را پشت سر نگذارد.

خشكسالي در گيشه بهاري سينما 
فروش سينماها در بهار امسال حكايت از يك سال بد دارد

 عليرضا افخمی 
درباره شهيد هداوند فيلم می  سازد

عليرض�ا افخمی در ت�دارک س�اخت فيلمی س�ينمايی 
درباره زندگ�ی نظامی ش�هيدی از دوران دف�اع مقدس 
است و داوود هاش�می، تهيه كنندگی آن را برعهده دارد.

علیرضا افخم��ی اين روزها مراحل تحقی��ق و نگارش فیلمی 
س��ینمايی درباره زندگی ش��هید حس��ن هداوند میرزايی از 
شهدای شهرس��تان پاكدشت را در دس��ت اقدام دارد. شهید 
هداوند از نیروهای ارتش جمهوری اسالمی در دوران جنگ 
بود كه در مقطع اسارت و طی حادثه عجیبی توسط رژيم بعث 

عراق به شهادت رسید.
بر همین اس��اس، هفته گذش��ته افخمی و داوود هاش��می، 
تهیه كننده فیلم با حضور در شهرس��تان پاكدشت با محسن 
اردستانی فرماندار پاكدشت، امیرسرتیپ جانباز محمد ماليری 
مشاور پروژه و قنادزاده معاون امور فرمانداری اين شهرستان 
ديدار و درباره مقدمات س��اخت اين پروژه سینمايی رايزنی 
كردند. ضمن اينكه در ادامه افخمی و هاش��می از روستاهای 
گلزار باال و پايین و نمايشگاه های گل وگیاه جهت ايده برداری 
برای انتخاب لوكیش��ن فیلم ديدن كردن��د. اين جديدترين 
همكاری افخمی و هاش��می به ترتیب در جايگاه كارگردان و 
تهیه كننده پس از س��ريال هايی مانند »پنجمین خورشید«، 

»پنج كیلومتر تا بهشت« و »احضار« محسوب می شود.
.........................................................................................................
»بدون مرز«، روایتی جدید و داستانی 
از زندگی علمی و جهادی شهيد چمران

از  روايت�ی  م�رز «  »ب�دون  رم�ان   دوم  ويراس�ت 
زندگ�ی ش�هيد چم�ران در مص�ر،  لبن�ان و امري�كا از 
س�وی انتش�ارات كتابس�تان معرف�ت منتش�ر ش�د. 
»بدون مرز « رمانی با محوريت زندگی شهید مصطفی چمران 
به قلم هاشم نصیری از س��وی انتشارات كتابستان معرفت به 
چاپ دوم رسید.  بدون مرز، روايتی جديد و داستانی از زندگی 
علمی و جهادی شهید چمران اس��ت. كتاب، داستان زندگی 
چمران را در س��ه بخش امريكا، مصر و لبن��ان برای مخاطب 
روايت می كند. در اين كتاب با مهندس��ی آشنا می شويم كه 
مسیر زندگی اش به دكتر چمران گره می خورد و پا به پای او در 
مسیر جهاد در راه اسالم قدم بر می دارد.  مهندس همراه دكتر 
چمران در كش��ور مصر به فراگیری فنون نظامی می پردازد و 
سپس همراه او عازم لبنان می شود. چمران در لبنان به كمك 
شیعیان مظلوم و بی دفاع می رود و همراه با امام موسی صدر 
و نیروهای جنبش امل، موفق به ايجاد جبهه مقاومت شیعی 
در برابر هجوم همه جانبه دش��منان می شود.  هاشم نصیری، 
نويس��نده تالش كرده يك زيس��ت ذهنی متناسب با شرايط 
كنونی مخاطبان از ش��خصیت چندوجهی ش��هید چمران و 

بی طرفانه از زندگی او برای نسل جديد ارائه دهد. 
.........................................................................................................

در واكنش به تأثير گرانی بليت
بليت سينماهای شهرداری تهران 

ارزان تر شد
اج�رای  از  ش�هر  تصوي�ر  مؤسس�ه  مديرعام�ل 
س�ينماهای  در  بلي�ت  قيم�ت  كاه�ش  ط�رح 
مؤسس�ه تصوي�ر ش�هر از اول تابس�تان خب�ر داد.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی مؤسسه تصوير شهر، 
مجید اكبرشاهی مديرعامل مؤسسه تصوير شهر با اعالم اجرای 
طرح تابستانه در سینماهای ش��هرداری تهران گفت: پس از 
تجربه موفقی كه در فروش باالی فیلم سینمايی »بدون قرار 
قبلی« با اجرای طرح نیم بها بلی��ت در روز میالد حضرت امام 
رضا)ع( داش��تیم، تصمیم گرفتیم كه تمهیداتی برای جذب 

مخاطب بیشتر در سینماهای زيرمجموعه در نظر بگیريم.
وی اف��زود: از آنجايی كه س��ینماهای مؤسس��ه تصوير ش��هر 
زيرمجموعه ش��هرداری تهران اس��ت و تأمین رفاه و آس��ايش 
شهروندان از اصلی ترين وظايف اين نهاد است، بر آن شديم كه 
در برخی روزها و ساعات بهای بلیت را در سینماها كاهش دهیم.

اكبرش��اهی درباره جزئیات بیش��تر اين طرح و قیمت بلیت 
س��ینماهای زيرمجموعه تشريح كرد: س��ه روز ابتدای هفته 
)شنبه، يك شنبه و دوشنبه( بلیت در پرديس های سینمايی 
»ملت«، »تماشا« و »راگا« تا ساعت 19 به صورت نیم بها و از 
ساعت 19 به بعد برای تمامی فیلم ها در پرديس ملت از 45 هزار 
تومان به 35 هزار تومان و در پرديس های راگا و تماش��ا از 35 

هزار تومان به 25 هزار تومان كاهش می يابد.
وی همچنین در ادامه گفت: اين طرح از ابتدای تابستان، تیرماه 
1401 در سینماهای زيرمجموعه اجرا می شود و در ديگر روزهای 
هفته نیز طبق روال گذش��ته بها بلیت در روزهای سه شنبه به 
صورت كامل نیم بها و سه روز پايانی هفته )چهارشنبه، پنج شنبه 
و جمعه( به صورت تمام بها برای شهروندان ارائه می شود. مجید 
اكبرشاهی در پايان اظهار امیدواری كرد كه با اجرای اين طرح 
اس��تقبال مخاطبان از فیلم ها افزايش داشته باش��د و رونق به 

سالن های سینما بازگردد.

    سینما

گيتي معيني مطرح كرد 

سينما پر شده از ابتذال و ديالوگ هاي ركيك
گاه�ي ب�ه س�ينما م�ي روم، چراك�ه احس�اس مي كنم 
س�الن س�ينما برايم يك دانش�گاه اس�ت و بايد خيلي 
چيزه�ا را از آن ياد بگي�رم. البته در ح�ال حاضر آنقدر 
ابت�ذال و ديالوگ ركي�ك در آث�ار زياد شده اس�ت كه 
بعضًا آدم احس�اس چن�دش مي كند از مواجه�ه با آنها!

گیتي معیني، بازيگر پیشكسوت كشورمان با بیان اين مطلب 
به مهر گفت: ما كه در هر چیز تقلی��د مي كنیم  اي كاش در 
زمینه سالمندان و مشكالت آنها هم از سینماي غرب تقلید 

مي كرديم. ما فقط شعار مي دهیم. 
ش��رايطي كه در س��ینما به  وجود آورده اي��م، حتي مطابق 
دين مان هم نیس��ت. خواهر و برادرهاي من خارج از كشور 
هس��تند و بارها به من هم گفته اند كه بیا پیش ما، اما من با 
ِعرق میهن پرستانه ايران را دوس��ت دارم و نمي توانم جاي 
ديگري بروم. حتي اگر شرايط هم در جاي ديگر بهتر باشد، 
من روحی��ه و ثباتي را ك��ه در كش��ورم دارم، در جاي ديگر 

نمي توانم داشته باشم. 
وي افزود: من وطنم را دوس��ت دارم و حتي براي مسافرت 
كوتاه يك ماهه هم نمي توانم به خارج ب��روم، اما اينجا هیچ 
مس��ئولي قدر ما را نمي داند؛ تنها مردم هستند كه قدر ما را 
مي دانند. مواجهه مردم با ما همواره هم��راه با عزت و لطف 
بوده است، حتي در يك صف اداري يا خريد دارو مردم نسبت 

به ما ابراز لطف مي كنند. 
اين بازيگر درباره آخرين حضور خود در سالن سینما و فیلم 
ديدن همراه مردم هم گفت: واقعیت اين اس��ت كه من زياد 

اهل سینما رفتن نیستم. 
گشت و گذار در طبیعت را معموالً به حضور در سالن سینما 
ترجیح مي دهم، اما گاهي به سینما مي روم، چراكه احساس 
مي كنم سالن سینما برايم يك دانش��گاه است و بايد خیلي 
چیزها را از آن ياد بگیرم. البته در حال حاضر آنقدر ابتذال و 
ديالوگ ركیك در آثار زياد شده است كه بعضاً آدم احساس 

چندش مي كند از مواجهه با آنها!
اين بازيگر كه حین نقش آفريني در فیلم »ابلق« به واسطه 
حمله برخي اراذل دچار آسیب ديدگي شده بود، درباره اين 
اتفاق هم توضیح داد: آنها در واقع محل زندگي شان همان جا 
بود و از آنجايي كه حضور ما كارهاي مربوط به موادفروشي 
آنها را مختل كرده بود، مي خواس��تند زودتر ما را از منطقه 
بیرون كنند. يك روز آمدند تا دوربین را بشكنند كه زدند پاي 
من را شكستند! با اين همه زحمتي كه براي آن فیلم كشیدم، 

حقم واقعاً سیمرغ بود، اما سیمرغم فروخته شد!

      گزارش  محمدصادق عابديني

در مراسم يادبود آقای بازيگر مطرح شد

نقش مرحوم انتظامی در ايجاد مؤسسه هنرمندان پيشكسوت

ع�زت اهلل انتظام�ی در س�ال 1۳۹0 اس�امی هنرمندان�ی را كه 
مشكالت معيش�تی و درمانی داشتند هميش�ه به همراه داشت 
و هر جايی كه مس�ئول و مدير فرهنگی را مالق�ات می كرد، اين 
ليس�ت را به او م�ی داد و درخواس�ت كمك برای آنه�ا می كرد.

سیدعباس عظیمی، مديرعامل مؤسس��ه هنرمندان پیشكسوت با 
بیان اين مطلب در مراسمی كه به بهانه سالروز تولد مرحوم عزت اهلل 
انتظامی در خانه موزه انتظامی برگزار شد، گفت: من بیشتر می خواهم 
درباره مسائل اجتماعی كه استاد دغدغه آنها را داشتند، صحبت كنم. 
استاد انتظامی در س��ال 1390 اس��امی هنرمندانی را كه مشكالت 
معیشتی و درمانی داشتند همیش��ه به همراه داشت و هر جايی كه 
مسئول و مدير فرهنگی را مالقات می كرد، اين لیست را به آنها می داد 
و درخواست كمك برايش��ان می كرد . وی افزود: همان لیست باعث 
ارتباط دوستی بنده با آقای انتظامی شد، به اين صورت كه استاد اين 
لیست را در جايی به آقای حمید شاه آبادی – معاون اسبق هنری وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمی – تحويل داد و آقای شاه آبادی هم مسئولیت 

پیگیری را برعهده من گذاش��ت. عظیمی در ادامه صحبت هايش با 
اشاره به راه اندازی مؤسس��ه يادآور شد: زمانی كه مسئولیت مؤسسه 
هنرمندان پیشكسوت به من محول شد، ترس بزرگی داشتم، به خاطر 
اينكه آن زمان مؤسسه به جز يك برگ كاغذ هیچ چیز ديگری نبود، 
اما استاد انتظامی با من تماس گرفت و گفت اين همان چیزی است 
كه من سال هاست دنبالش هستم . او اضافه كرد: همین صحبت استاد 
انتظامی باعث امیدواری و تشويق من شد تا با جديت بیشتری به دنبال 
گسترش مؤسسه باشم. به رغم آنكه استاد به داليل مختلف كمتر در 
مراس��م يا اماكن حضور پیدا می كرد، ولی چندين مرتبه با حضور در 
مؤسسه هنرمندان پیشكسوت و برگزاری نشست های خبری و حتی 
ديدار صمیمانه با همكاران، مؤسسه تالش كرد نظر و حمايت مقامات 
و مسئوالن را به اين مؤسس��ه جلب كند. همچنین حضور استاد در 
مؤسسه باعث اعتمادس��ازی س��اير هنرمندان پیشكسوت از جمله 
زنده يادها داود رش��یدی، محمدعلی كش��اورز، جمشید مشايخی 
و اس��تادان علی نصیريان، داريوش ارجمند و بس��یاری ديگر از اين 
فرهیختگان برای حمايت از اين مؤسسه شد. در ادامه اين مراسم علی 
دهكردی، نايب رئیس انجمن بازيگران، عزت اهلل رمضانی فر ، داريوش 
مؤدبیان و امیرشهاب رضويان سخنرانی كردند و به بیان خاطراتی از 
استاد عزت اهلل انتظامی پرداختند. همچنین كیوان ساكت دقايقی با 

تكنوازی سه تار، اين برنامه را همراهی كرد.
در پايان كیك تولد عزت اهلل انتظامی توس��ط فلور انتظامی، همسر او 
بريده شد. در اين مراسم شكرخدا گودرزی  رئیس خانه موزه عزت اهلل 
انتظامی، فلور انتظامی همسر عزت اهلل انتظامی و تعدادی از هنرمندان 

پیشكسوت حضور داشتند.

    موسیقی

    رويداد

 »سالم فرمانده« 
به ساحل مديترانه رسيد 

نسخه لبنانی »سالم فرمانده« با عنوان »امام زمانی« منتشر شد.
نس��خه لبنانی »س��الم فرمانده« با عنوان »امام زمانی« به همت 

انجمن پیشاهنگی امام مهدی)عج( منتشر شد.
پیش از اين در خردادماه، منابع لبنانی خبر دادند انجمن پیشاهنگی 
امام مهدی)عج( در اين كشور در حال ضبط و تولید نسخه لبنانی 

سرود »سالم فرمانده« است.
شیخ نزيه فیاض، رئیس اين انجمن گفته بود: »در راستای همگامی 
خود با سرود سالم فرمانده و تأثیر عاطفی، فرهنگی و تربیتی اين 
س��رود، كار روی اين پروژه را آغاز كرديم. اين س��رود به يك نماد 
جهانی تبديل ش��ده اس��ت. از طرف ديگر، ما به منظور همراهی 
با ك��ودكان، جوانان و به طور كل��ی مردم درصدد ايج��اد يك كار 
هنری هستیم كه اين اثر را شبیه س��ازی كند و مكمل و منسجم 

با آن باشد.«
رئیس انجمن پیشاهنگی امام مهدی)عج( در ارتباط با مراحل اين 
طرح توضیح داده بود كه »طرح با ضبط اين قصیده آغاز می شود و 
سپس منتشر خواهد شد تا مردم بتوانند به تدريج آن را حفظ كنند 
و بتوان تجمع های بزرگی با حضور تمامی گروه های سنی برپا كرد. 
تمام مردم به محل های مشخصی برای تجمع دعوت خواهند شد تا 
اين سرود را اجرا و سالم و درود بفرستند و آن را به امام زمان)عج( 

تقديم كنند.«

نويد پارسا     ديده بان

امام صادق)عليه السالم(:

خواب، آرام بخش جس��م، سخن 
گفتن، آس��ايش روح و س��كوت 

باعث راحتي عقل است.
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