
يك مدير تئاتري، دبير جشنواره فيلم فجر شد
تنها ساعاتي بعد از اختتاميه بين الملل فجر و در حالي كه حجت اهلل ايوبي در اين مراسم از سختي هاي برگزاري 
جش�نواره گفته بود و اينكه يك ش�خص خاص نمي تواند در درازمدت دبير جش�نواره باقي بماند، دبير جديد 

جشنواره فيلم فجر معرفي شد. 
رئيس سازمان سينمايي طي حكمي محمد حيدري را به عنوان دبير سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر منصوب كرد. 

نكته جالب درباره حيدري آن است كه به مانند حسين مسافرآستانه سابقه سال ها 
فعاليت مديريتي در حيطه تئاتر را دارد. 

همان طور كه مسافر آس��تانه بعد از مدت ها فعاليت در مديريت تئاتري در دولت 
يازدهم به عنوان مدير مؤسسه رس��انه هاي تصويري معرفي شد، حاال حيدري هم 
با كارنامه اي كه بخش عمده آن به فعاليت هاي تئاتري معطوف مي ش��ود، س��كان 
هدايت جشنواره فيلم فجر را برعهده گرفته است. به نظر مي رسد حضور حيدري به 
عنوان دبير جشنواره فيلم فجر دقيقاً به همان دليلي صورت گرفته كه مسافرآستانه 
را به مؤسسه رسانه هاي تصويري آورده بود. مديران سينمايي دولت يازدهم عالقه 
زيادي به دوري از حاشيه دارند و براي آنها بهتر است آدم هايي را در زيرمجموعه خود 

بچينند كه سابقه حاشيه سازي در سينما را نداشته باشند.

سياستمدار سينماي كشور از جشنواره فجر رفت
   الناز خمامي زاده

روز گذش�ته سازمان س�ينمايي طي حكمي 
دبير س�ي و چهارمين جش�نواره فيلم فجر 
را منصوب ك�رد تا عليرضا رض�اداد، دبير دو 
دوره گذش�ته اي�ن جش�نواره رس�مًا با اين 
رويداد س�ينمايي پر ماجرا خداحافظي كند 
و ح�رف و حديث هايي درب�اره مقصد آينده 
او در سينماي كش�ور مطرح ش�ود از جمله 
اينكه احتماالً خانه سينما مقصد آتي اين مرد 
سياس خوش خنده و شوخ طبع خواهد بود. 
روز گذشته رئيس سازمان سينمايي كشور طي 
حكمي محم��د حيدري را به عنوان دبير س��ي و 
چهارمين جشنواره فيلم فجر منصوب كرد. چه در 
متن اين پيام و چه در متن پيام تشكر حجت اهلل 
ايوبي از عليرضا رض��اداد از تالش ه��اي او براي 
برگزاري با ش��كوه جش��نواره فيلم فجر قدرداني 
شده است. جاي تعجب ندارد كه رئيس سازمان 
سينمايي كش��ور از دو دوره مديريت رضاداد در 
برگزاري بزرگ ترين رويداد س��ينمايي كش��ور 
راضي باش��د؛ رضا داد، اين مدير سياس سينما، 
انتخاب حساس��ي براي مديران سينمايي دولت 
يازدهم محسوب مي ش��د، آن هم در اولين دوره 
برگزاري جش��نواره فيلم فجر كه ويتريني براي 
سياس��تگذاري هاي دولت در قبال سينماگران 
محسوب مي ش��د و هر گونه غش كردن به سوي 
يك��ي از اين جناح ه��ا در آن دوره به ش��دت زير 

ذره بين و بار انتقاد قرار مي گرفت. 
در اي��ن ش��رايط رضاداد ب��ه عنوان چه��ره اي با 
سياس��ت هاي خاص خود، مدير اولي��ن دوره از 
جشنواره فيلم فجر دولت يازدهم شد و اين دوره با 
مديريت رضاداد توانست كجدار و مريز به روز آخر 
خود برسد هر چند كه جشنواره سي و دوم فجر با 
حواشي خاص خود همراه بود اما اين حواشي در 
مقايسه با حواشي جشنواره در سال هاي گذشته  

كمرنگ تر به نظر مي رسيد. 
رضاداد با سياس��ت خاص خود فيل��م جنجال 
برانگيز »م��ن عصباني نيس��تم« را كه در طيف 
نيروهاي انقالب، مخالفان پ��ر و پا قرص خود را 
داشت از ليست فيلم هاي بخش رقابت و سوداي 
سيمرغ جشنواره بيرون كش��يد و در حالي كه 
بس��ياري مخالف نمايش آن بودند با جابه جايي 
سانس نمايش اين فيلم و آوردن زمان پخش آن 
به ساعات ابتدايي جشنواره كه معموالً جمعيت 

در سالن س��ينما كمتر است، س��عي در كاهش 
حاشيه ها داشت هر چند منتقدان اين فيلم از ابتدا 
مخالف اصل پذيرفته شدن آن در اين جشنواره 
بودند. به نظر مي رس��د كه اين مقدار حاش��يه و 
كنترل آن نيز براي مديران سينمايي كشور يك 
پيروزي محسوب مي شد و نتيجه اش درخواست 
ايوبي از رضاداد براي پذيرفتن مديريت يك دوره 

ديگر از جشنواره فيلم فجر در سال بعد بود.
 رضاداد دبيري س��ي و س��ومين دوره جشنواره 
فيلم فجر را ه��م بر عهده گرفت. م��ردي كه نزد 
س��ينماگران به تالش براي راضي نگهداشتن دو 
طيف سينماگران اصالح طلب و اصولگرا شهرت 
دارد، سعي كرد جش��نواره سي و س��وم هم را با 
كمترين حاش��يه پيش ببرد. برخي ش��نيده ها 
حكايت از وعده هايي دارد ك��ه رضاداد معموالً به 
كارگردانان برخي فيلم ه��اي جنجالي مي دهد؛ 
براي مثال گفته مي شود كه وي براي آرام كردن 
كارگردانان فيلم هاي جنجالي كه از ليست نهايي 
فيلم هاي شركت كننده در بخش رقابتي جشنواره 

فيلم فجر حذف مي ش��وند، وع��ده نمايش ويژه 
مي دهد. ب��راي مثال فيلم »اس��تراحت مطلق« 
عبدالرضا كاهاني كه از ليست فيلم هاي جشنواره 
سي و س��وم فجر خارج ش��د و حتي در دوره اي 
كاهاني به خاطر عدم نمايش آن به ش��دت از عدم 
تحقق وعده هاي رضاداد انتقاد كرده بود، حاال در 
اكران اول نوروز ميان فيلم هاي برگزيده اي چون 
»رخ ديوانه« روي پرده سينماها ديده مي شود و 
چه اتفاقي بهترين از اين براي كارگردان هايي كه 
مي خواهند فيلم شان خوب ديده و در بهترين زمان 
ممكن فروخته شود. اينكه رضاداد در پشت پرده 
به كارگردان فيلم جنجالي »خانه دختر«  بگويد 
كه بي مهري شديد و اجحاف شديد در قبال اين 
فيلم در جشنواره فيلم فجر به نفع اين فيلم تمام 
شده اس��ت، باز هم برگي ديگر از اين داد و ستد و 
ارتباط آرامش بخش او با برخي كارگردانان صاحب 

فيلم هاي جنجالي سينما در پشت پرده است. 
حاال رضاداد كه پشت چهره خندان و شخصيت 
آرام و شوخ طبعش مي توان دنيايي از تجربه و 
سياس��ت مديريتي را پيدا كرد با آمدن محمد 
حي��دري از مديري��ت جش��نواره فيل��م فجر 
كناره گي��ري مي كند. مقصد بع��دي مردي كه 
گفته مي ش��ود پشت پرده بس��ياري از اتفاقات 
حوزه سينما است كجا خواهد بود؟ اولين جايي 
كه خيلي ها فكر مي كنند رضاداد به آنجا خواهد 
رفت، خانه سينما است؛ مكاني كه گرداندن آن 
نيز نياز به مديريتي سياستمدارانه دارد اما آيا او 
باالخره اين موض��وع را تأييد مي كند؟! فعاًل كه 

خبري نيست.

با انتخاب دبير جديد جشنواره سي و چهارم فيلم فجر

 ابوالقاسم طالبي با »يتيم خانه ايران« 
همه را سورپرايز مي كند؟!

 تالش براي اكران فيلمي 
تاريخ مصرف گذشته 

فيلم هاي توقيفي يكي از حاش��يه هاي هزينه س��از سينماي 
ايران هستند. اين گونه فيلم ها، نش��انه اي از ضعف مديريت 
و نظارت بر توليدات س��ينماي ماست، س��ينماي ما طي دو 
س��ال گذش��ته با اين معضل، بيشتر دس��ت به گريبان بوده 
اس��ت. پرداختن به تك تك اين فيلم ها بي فايده است، بلكه 
بايد عوامل توليد چنين فيلم هايي را شناخت و با اين عوامل 
برخورد كرد، وگرن��ه تا وقتي كه اين عوامل موجود باش��ند، 
فيلم هاي توقيفي نيز بيداد خواهند ك��رد! و اما عوامل توليد 
فيلم هاي توقيفي؛ اول، فقدان استراتژي و هويت مشخص در 
برنامه هاي سازمان سينمايي كه هر ساله منجر به توليد حجم 
انبوهي از فيلم هاي ضعيف، بي محتوا، خنثي و همچنين چند 
اثر غيرقابل نمايش مي ش��ود. دوم، برخورداري بي حساب و 
كتاب برخي از تهيه كننده ها از بودجه دولتي. همان طور كه 
مي دانيم، اكثريت قريب به اتفاق فيلم هاي س��ينماي ايران، 
دولتي هس��تند و با پول بيت المال س��اخته مي شوند. برخي 
از تهيه كننده ها چون سود خود را از طريق دريافت بودجه از 
دولت كسب مي كنند، هيچ حساسيتي نسبت به آنچه توسط 

كارگردان ها توليد مي شود، ندارند. 
اين درحالي است كه اگر يك تهيه كننده نسبت به بازگشت 
س��رمايه خود از طريق فروش فيلم نگران باشد، بر محصول 
خود بيشتر نظارت مي كند و نمي گذارد كه فيلم طوري پيش 
برود كه در نهايت غيرقابل نمايش بشود و فيلم »خانه پدري« 
مصداق چنين جرياني است. س��ومين عامل اينكه برخي از 
كارگردان ها چون نمي توانند با خالقي��ت هنري و تكنيكي، 
توجه عموم را به خود جلب كنند، س��عي مي كنند از راه هاي 
مبتذلي مثل متلك هاي سياسي و پرده دري هاي اخالقي، خود 
را مطرح كنند. بهترين برخورد با چنين كارگردان هايي اين 
است كه پروانه كارگرداني آنها براي هميشه باطل شود، مگر 
اينكه از مردم عذرخواهي كنن��د و به جاي توهين به جامعه، 
خالقيت هنري و تكنيكي خ��ود را به كار ببرن��د. فيلم هاي 
»نهنگ عنبر« و »عصباني نيس��تم« هم مصداق بارز چنين 
فيلم هايي اس��ت. چهارمين دليل هم پول س��فارتخانه هاي 
خارجي است، سينماي س��فارتي، يكي از امراض وارداتي و 
تحميلي به سينماي ايران است كه در درازمدت ممكن است 
به خشك شدن ريشه هاي هنر هفتم در خاك كشور ما منجر 
ش��ود. فيلم »قصه ها« و آثار اخير عبدالرضا كاهاني جزو اين 
فيلم ها هستند. سازندگان اين آثار، س��ود خود را در پاداش 
غربي ها مي بينند و راه چاره براي برخورد با آنها قطع رگ هاي 

حياتي سينماي سفارتي است. 

پخش مجله تئات��ر بعد از مدت��ي تعطيلي از ش��بكه چهارم 
سيما آغاز ش��د؛ برنامه اي كه بعد از اظهارات جنجال برانگيز 
حميدرضا نعيمي، كارگردان تئاتر درباره مسجد پارك دانشجو 
و بازتاب هاي آن، تعطيل ش��ده بود و مديران اين قول را داده 
بودند كه برنامه با س��اختاري بهتر از قبل شبكه پخش شود. 
اما چيزي كه در س��ري جديد روي آنتن رفته است، تفاوت 
چنداني با همان برنامه قبلي نداشته و فقط چند ماهي وقفه 
تئاتر«  در اجراي آن بوده است، كس��اني كه به اجراي »مجله 
اعتراض داش��ته اند، با اين اوصاف بهتر است مشغوليت هاي 

فكري ديگري در مورد تئاتر داشته باشند. 
»مجله تئاتر« قرار بود تريبوني براي هنر هاي نمايشي باشد 
اما در عمل نتوانست به اين هدف برسد. بود و نبود اين برنامه 
تا به حال چه نفعي براي تئاتر كشور داشته است؟ سؤال اينجا 
است كه اگر قرار باشد با وعده مديران براي چابك سازي صدا 
و سيما برنامه هاي خنثي حذف شوند، چرا بايد برنامه اي كه 
در مدت چند ماه غيبتش به هيچ وجه جاي خالي اش حس 
نشده بود و نبودش براي كسي اهميت نداشت، باز هم توليد 

شود و روي آنتن برود؟! 
اگر قرار اس��ت تلويزيون زماني را براي تئاتر اختصاص دهد، 
بهتر است راه هاي بهتر و مؤثرتري از اجراي »مجله تئاتر« را 
بيازمايد نه اينكه تجربه شكست خورده اي را در زماني كه قرار 
است برنامه هاي تلويزيون به سمت جذاب شدن پيش  روند، 

دوباره توليد كند.

 مجري جنجالي تلويزيون
بازيگر مي شود

پرويز شهبازي، اين روزها پيش توليد تازه ترين كارش »نسيم« را انجام مي دهد.
 تهيه كنندگي فيلم تازه شهبازي را مس��عود ردايي برعهده دارد و اين كارگردان 
همچنان به دنب��ال چهره اي ديده نش��ده براي يكي از نقش ه��اي اصلي زن فيلم 

مي گردد. 
پرويز شهبازي مدتي است يك تست بازيگري را براي پيدا كردن اين چهره جديد 

راه انداخته كه البته هنوز به نتيجه نرسيده است. 
با اين حال نكته جالب درباره پروژه »نس��يم« نه اين تس��ت بازيگري بلكه حضور 
يكي از چهره هاي جنجالي تلويزيون به عنوان بازيگر اصلي زن است. شنيده هاي ما 
حكايت از آن دارند كه آزاده نامداري مجري زني كه در يكي دو ماه اخير به واسطه 
درگيري هاي مجازي كه با همسر سابقش فرزاد حسني داشته و در كانون توجه قرار 

گرفته، بناست نقش اصلي زن »نسيم« را ايفا كند. 
اگر توافقات نهايي ميان طرفين برقرار شود و آزاده نامداري نقش اصلي»نسيم« 
را بازي كند، اين نخستين تجربه بازيگري اين مجري زن تلويزيون خواهد بود. 
در سوي مقابل ساعد سهيلي، فرزند كارگردان »گشت ارشاد« و »كالشينكف« 
كه »رخ ديوانه« را هم روي پرده دارد، بناست نقش مقابل چهره تازه وارد فيلم 

را بازي كند. 
در »نس��يم« آزاده نامداري دخترخاله دختركي ۱۷ ساله است كه بناست با تست 
بازيگري انتخاب شود و ساعد سهيلي نيز كاراكترش در ارتباط با اين دخترك است 
كه روايت مي شود. »نسيم« داستان يك س��رباز امريكايي است كه از روي يك ناو 
امريكايي به خليج فارس افتاده و موج او را به س��احل ايران انداخته است. يك مرد 
جنوبي اين س��رباز زخمي را پيدا و مدتي از او نگهداري مي كن��د و بعد به اقتضاي 

داستان به عنوان يك دوست او را به سمت تهران مي برد.

معضلي به نام »فيلم توقيفي«

برنامه شكست خورده »مجله تئاتر« 
باز هم در شبكه چهار

اولي��ن جاي��ي ك��ه خيلي ه��ا فكر 
مي كنند رضاداد ب��ه آنجا خواهد 
رفت، خانه سينما است؛ مكاني كه 
گرداندن آن نيز نياز ب��ه مديريتي 
سياستمدارانه دارد اما آيا او باالخره 
اي��ن موض��وع را تأيي��د مي كند؟

    محمد مصطفي نژاد
كش�وري در كوران جنگ جهاني اول همچون يتيمي ميان 
دو قواي بيگانه روس و انگليس گير مي افتد و از درد بيماري 
و قحطي تلفات مي دهد؛ اين فصل تلخ از تاريخ ايران هيچ 
وقت بازگو نش�ده چه در س�ينما و چ�ه در تلويزي�ون؛ اما 
حاال ابوالقاس�م طالبي با عزم و جديت روند توليد س�ريال 
»يتيم خانه اي�ران« را در ش�هرك غزالي دنب�ال مي كند. 
پيش بيني اينكه سريال »يتيم خانه ايران« ايران ابوالقاسم طالبي 
تا چه اندازه مي تواند با آن صحنه هاي درامش جذب كننده نظر 
مردم پاي تلويزيون باشد، كار س��ختي نيست. سريالي  كه حال 
مردم رنج كش��يده ايران را در كوران جنگ جهاني اول نش��ان 
مي دهند؛ ملتي كه مانند يتيمي ميان قواي بيگانه روس و انگليس 
گير افتاده اند و از قحطي تلفات مي دهند. اين روزها ابوالقاس��م 
طالبي و س��اير عوامل توليد اين س��ريال در حال تصويربرداري 
صحنه هاي باقي مانده آن در شهرك غزالي هستند. عليرام نورايي، 

جعفر دهقان، فرخ نعمتي ، قطب الدين صادقي، بهار محمد پور و 
علي شادمان در كنار آهو خردمند از جمله بازيگران اين سريال 
خانه ايران«   هستند. به نظر مي رسد كه اكثر صحنه هاي »يتيم 
در لوكيشن هاي باز و فضاهاي خارج از استوديويي تصويربرداري 
شده باشد. چه بسا به تصوير كش��يدن ملت رنج كشيده ايران و 
بازماندگان قحطي كه براي زنده ماندن ناگزير از هجرت از محل 
زندگي خود بودند، نيازمند تصويربرداري در فضاها و لوكيشن هاي 
باز است كه تصاوير منتشر شده از اين سريال نيز چنين چيزي 
را نشان مي دهد. بر اساس گزارشي كه فارس آن را منتشر كرده 
گروه فيلمبرداري »يتيم خانه ايران« بعد از اتمام كار در كوه هاي 
سبالن به روس��تاي مرتضي گرد رفته بودند و حاال با اتمام بازي 
»آهو خردمند« در مرتضي گرد به شهرك غزالي بازگشته اند تا 
صحنه هاي باقي مانده را با دو تن از بازيگران انگليسي كه تازه به 

ايران آمده اند، فيلمبرداري كنند. 
»يتيم خانه ايران« داس��تان قحطي و خشكسالي عظيم ايران 
را كه در س��ال هاي ۱295 تا ۱29۷ و در كوران جنگ جهاني 
اول در زمان اشغال ايران به دست قواي بيگانه روس و انگليس 
رخ داد، روايت مي كند. تاكنون كمتر خبري درباره اين سريال 
در فضاي رسانه ها منتشر شده اس��ت؛ به نظر مي رسد كه اين 
روش يكي از سياست هاي عوامل توليد اين سريال به خصوص 
طالبي باشد كه مي خواهند برخالف سريال هاي تاريخي »كاله 
پهلوي « يا » معماي شاه« س��طح توقع بينندگان را از ابتدا باال 
نبرند و با ارائه يك كار قابل قبول ناگهان مشتريان رسانه ملي 

را متعجب كنند.

   هادي عسگري
فيلم »قصه ها« س�اخته رخش�ان بن�ي اعتماد ب�ه اكران 

نزديك شد. 
غالمرضا فرجي، سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش از بررسي 
اكران اين فيلم در جلسه اين هفته شورا خبر داده است. فرجي 
يادآور شده كه »قصه ها« در گروه آزاد به نمايش در خواهد آمد. 
در صورت اكران اين فيلم، يكي از آخرين بازمانده هاي سينماي 
دوران شمقدري نيز ديده خواهد شد تا هاله اي از ابهام كه درباره 
اين فيلم براي عالقه مندان به سينما و كساني كه رد پاي سياست 

در سينما را دنبال مي كنند، رفع شود. 
داستان س��اختن ش��دن فيلم »قصه ها« كه ابتدا با مجوز فيلم 
ويدئويي س��اخته ش��د و گفته مي شود رئيس س��ابق سازمان 
سينمايي مصرانه به دنبال ساخت آن بوده است تا اكنون كه فيلم 
به مرحله اكران بسيار نزديك شده است، خود داستاني پر فراز 
و نشيب است. رخشان بني اعتماد در فيلم اپيزوديك »قصه ها« 
سرنوش��ت قهرمانان س��ابق فيلم هاي خ��ود را در زمان حال 
جست وجو مي كند؛ ايده اي كه مي توانست جالب توجه باشد و 
به همين خاطر جشنواره فيلم ونيز جايزه بهترين فيلمنامه خود 

را به اين فيلم اختصاص داد. 
در صورت��ي كه به نظر نمي رس��يد داوران اين جش��نواره همه 
فيلم هاي قبلي بني اعتماد را ديده باشند تا موقعيت فعلي آنها 
برايشان قابل درك باشد اما بني اعتماد نخ ارتباط ميان قهرمانان 
داس��تان هاي قبلي خود را در يك فيلم به خوبي انتخاب كرده 
بود، آن هم وقايع س��ال 88 بود. بني اعتم��اد كه عالقه خاصي 

به بيان شعار هاي سياس��ي در فيلم هاي خود دارد، در قصه ها 
قهرمانان خود را به نوعي ضربه ديده از انتخابات سال 88 و وقايع 

بعد از آن نشان مي دهد. 
تالش كارگردان براي تيره نش��ان دادن فضاي جامعه ايران تا 
آن حد پيش رفت كه صداي منتقدان خارج��ي را هم در آورد 
و وزير ارش��اد نيز رس��ماً مخالفت خود را با حضور اين فيلم در 
ونيز اعالم كرد. اما همه اين وقايع نتوانس��تند نام »قصه ها« را 
آنچنان كه الزمه يك تبليغ خوب است بر سر زبان ها بيندازند. 
در عوض »عصباني نيستم« كه همزمان با اين فيلم در جشنواره 
فجر حضور پيدا كرده بود، بهتر توانست فضاي غير رسمي را با 
خود همراه كند. اكنون »قصه ها« در آس��تانه اكران قرار گرفته 
است؛ فيلمي كه با تاريخ مصرف ساخته شده و اكنون چند سالي 
اس��ت كه تاريخ انقضاي كارآمدي آن گذشته است. اكران اين 
فيلم در گروه آزاد بهترين شاهد براي نگاهي است كه سينما به 

»قصه ها«ي بني اعتماد دارد.

نما | حسين  كشتكار

   مصطفي شاه كرمي
سازمان فرهنگي - هنري ش�هرداري تهران، پنجمين 
جش�نواره  بين المللي فيلم ش�هر را با رويك�رد ترويج 
س�بك زندگ�ي ايران�ي و اس�امي و توجه ب�ه هويت 
دين�ي از 3 ت�ا 12 خ�رداد م�اه 94 برگ�زار مي كن�د. 
چندين ماه است كه شهرداري تهران تبليغات گسترده اي 
را در رابطه با اين جش��نواره دو روزه به راه انداخته اس��ت. 
صرفنظر از هزينه هاي گ��زاف صورت گرفته براي تبليغات 
جشنواره اي در اين سطح و تراز، اسامي آثار پذيرفته شده 
در اين جش��نواره باعث بهت و حيرت اهالي رس��انه شده 
است. بر اساس اعالم دبيرخانه اين جشنواره در بخش فيلم 
مستند 20 اثر پذيرفته ش��ده است. در ميان اين مستندها 
نام مستند »پير پسر« كه به دليل وجود تصاوير اروتيك و 
ضد اخالقي اش در س��ال 92 و در جريان برپايي جشنواره 
سينمايي مستند »سينما حقيقت« باعث بروز جنجال هاي 

رسانه اي شد، به چشم مي خورد. 
محتواي كلي اين مس��تند به اتفاقات و حواشي و اختالف 
يك پسر جوان ۳0 س��اله با پدرش مي پردازد كه به واسطه 
شرايط جامعه و ورشكستگي پدرش از زندگي خسته شده 
است. »مهدي« پسري ۳0 ساله كه دوسال است با پدرش 
قهر است، به دنبال داليل ناكامي هاي زندگي اش مي گردد. 
به نظ��ر او مهم ترين مقصر ازدواج نكردن و نداش��تن كار و 
زندگي مس��تقل، پدرش است كه با اش��تباهاتش سرمايه  
زندگي شان را نابود كرده است. در اين مستند مخاطب شاهد 

تصاويري از فروش لباس زير زنانه، فيلم مراسم عروسي برادر 
مهدي و نمايش بدون حجاب و نيمه برهنه زنان حاضر در 
مهماني، ترويج روابط غير شرعي دختر و پسر است. به طور 
كلي مستند! »پير پسر« سرش��ار از پرده دري، بي حيايي، 
حريم شكني، دختر بازي، رقص و آواز، اباحي گري، روابط 
آزاد نامحرم، بي غيرتي، ترويج حرمت ش��كني در خانواده 
و... مي باشد. حاال اين مس��تند در كنار اثر ديگري با عنوان 
»روح« س��اخته كامران قدكچيان، با مضمون جن گيري 
بناست در اين جشنواره نمايش داده شوند. حال سؤالي كه 
اينجا مطرح مي شود اين است كه در جشنواره اي با عنوان 
»جشنواره فيلم ش��هر« كه قرار است به مسائل شهروندي 
با رويكرد »ترويج س��بك زندگي ايراني و اسالمي و توجه 
به هويت ديني« بپردازد، نمايش چني��ن آثاري كه »ضد 
اخالق«، »ارزش هاي اسالمي – ايراني« و »هويت ديني« 

هستند، چه توجيهي مي تواند داشته باشد.

نمايش مستند ضداخالقي در جشنواره اي براي ترويج هويت ديني!

حامد مظفري   خبر

  گزارش

  خبر   روز

آرش فهيم   يادداشت مهمان

محمد صادقي   خبر   روز

فراهم بودن راه هاى هدايت
)اخاقى، اقتصادى(
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نهج البالغه

حافظ »گوته« را شكوفاندكار جديد مديري شروع شدسريال هاي كره اي درخشان نيستند
منوچه��ر وال��ي زاده از 
قديم��ي  گوين��دگان 
تلويزي��ون كه ب��ه گفته 
خودش اين روزها بيشتر 
گويندگ��ي  مش��غول 
سريال هاي كره اي است، 
مي گويد: فيلم ها و س��ريال هاي خريداري شده براي 
دوبله تعريف آنچناني ندارند و مثل هميشه دستمزد 
دوبلورها همچنان پايين اس��ت. اين دوبلور گفت: در 
حال حاضر براي ش��بكه نمايش و يكي از شبكه هاي 
سراس��ري تلويزيون دو س��ريال كره اي با نام »دكتر 
خوب« و »سرنوشت يك قهرمان« در حال دوبله است 
كه طي دو هفته آينده دوبله آنها به پايان مي رس��د و 
پخش مي شوند. به نظرم سريال هاي كره اي حال حاضر 

خيلي تعريفي ندارند و اصاًل درخشان نيستند.

عارف لرستاني با حضور 
در برنام��ه »گلخانه« 
اع��الم ك��رد، مه��ران 
مديري ب��ه تازگي كار 
تازه خود را وارد مرحله 
پيش توليد كرده است 
و همزمان پيش توليد فصل 2 »در حاشيه« را نيز 
جلو مي برد. عارف لرستاني، بازيگر تلويزيون در 
برنامه »گلخانه« ش��بكه س��ه حاضر ش��د و به 
گفت وگ��و با مس��عود روش��ن پژوه و ش��اهين 
جمش��يدي پرداخت. لرس��تاني درباره مهران 
مديري گفت: در كار ت��ازه مديري با او همكاري 
خواهم كرد. اين كار ربطي به »در حاشيه« ندارد 
و در مرحله پيش توليد قرار دارد. البته پيش توليد 

فصل 2 »در حاشيه« نيز آغاز شده است.

ميرجالل الدين كزازي 
گفت: حاف��ظ نه تنها 
بزرگ ترين غزلسراي 
اي����ران اس��ت، در 
پهن�ه گيت��ي هم در 
سروده هاي درامش يا 
تغزلي سخنوري  اس��ت بي همانند اگر چنين 
نمي بود بدانسان كه بسياري كسان مي دانند 
نمي توانست آنچنان جان گوته، بزرگ ترين و 
نام آور ترين س��خنور آلماني را بش��كوفاند و 
بش��وراند كه او ديواني را به ن��ام حافظ و در 
ستايش او بس��رايد. وي افزود: زبان حافظ 
زباني است از ديد معني شناختي در فرازناي 
آفرين��ش هن��ري. دريافت س��خن حافظ 

پيچيده و دشوار نيست.

ميرجالل الدين كزازيعارف لرستانيمنوچهر  والي زاده

امام حسين عليه السام
 فرمودند:

عاء؛ أَعَجزالّناس َمن َعَجَز َعِن الدُّ
عاجزترين مردم كسي است كه نتواند 

دعا كند. 
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