
جشنواره عمار را 
تقريبًا ب�ا نام هاي 
جديد مي  شناسند، 
ام�ا ن�ام محس�ن 
اس�امزاده كه از 
برندگان امس�ال 
اين جشنواره بود نامي آشنا براي دنياي 
فيلمسازان مستند محسوب مي شود. در 
داخل و خارج از كش�ور اس�امزاده را با 
فيلم ه�اي مختلف�ش در كش�ورهاي 
بح�ران زده اي همچون عراق، س�وريه، 
 ليبي،  افغانس�تان و... به عنوان نماينده 
اي�ران  در  بح�ران  مستندس�ازي 
مي شناسند. وي با اثر » اهل سنت ايران« 
براي اولين بار كار مهمي را درس�ينماي 
مستند رقم زد و با »تنها درميان طالبان« 
 كاري را كه آرزوي مستندسازان دنيا بود 
عمل�ي ك�رد. در اي�ن زمينه با ايش�ان 
گفت وگوي�ي داش�تيم ك�ه مي خوانيد:

فيل�م» 15روز تنه�ا در مي�ان 
طالب�ان« به ي�ك خب�ر جهاني 
تبديل شد. چه ش�د كه تصميم 
به ساخت فيلمي با چنين ريسك 

بااليي گرفتيد؟
 اوالً من يك فيلمساز هس��تم و قاعدتاً همه 
فيلمس��ازان به دنبال س��اخت آثار متفاوت 
هستند. كار متفاوت دردس��رهاي متفاوتي 
هم دارد تا بتوان كاري درخور توجه ساخت. 
ثانياً من خراساني هس��تم و دغدغه طالبان 
و افغانس��تان براي ما مس��ئله مهم��ي بوده 
است. يادم اس��ت در دوره دبيرستان بوديم 
كه فاجعه كنسولگري مزارشريف و شهادت 
ديپلمات ها پ��س از حمله طالبان به ش��هر 
پيش آم��د و اتفاقاتي كه پ��س از آن به وقوع 
پيوس��ت و همه چيز نش��ان از وقوع جنگي 
سخت داش��ت كه الحمدهلل به خير گذشت. 
۱۳ س��ال بعد به خاطر ساخت مستند درباره 
شهداي مزارشريف همراه با تنها بازمانده آن 
حادثه و محمدحسين جعفريان به مزار شريف 
رفتيم. در آن سفر بود كه حرف هايي متفاوت 
درباره طالبان مي شنيدم. حتي آقاي شاهسون 
)بازمانده فاجعه كنسولگري( تحليلش اين بود 
كه ش��هادت ديپلما ت ها بنا به دستور سران 
طالبان نبوده است. خالصه خيلي برايم جالب 
شد تا درخصوص طالبان بيشتر بدانم. كم كم 
به دنبال ارتباط گيري و س��اخت فيلم از آنها 
رفتم كه پس از حدود ۴۰ ماه پيگيري موفق به 

تصويربرداري بين طالبان شدم. 
به نظرتان اي�ن فيلم چه تأثيري 
در شناخت جهاني روي طالبان 
گذاشت و آيا توانست چهره اين 

گروه را اصاح كند؟
به نظرم مهم ترين رس��الت مستند »تنها 
ميان طالبان« شك كردن است. شك كردن 
به اطالعاتي كه از امپراطوري رسانه اي غرب 

به دس��ت آورده ايم درباره طالبان تا ديگر 
جنبش هاي اسالمي، از كشورهاي اسالمي 
تا ديگر كشورهاي جهان و... چراكه غربي ها 
هر كس را آنطور ك��ه مي خواهند، در دنيا 

تعريف مي كنند. 
سال 2013 براي مستند »اسرار 
زندان ابوس�ليم« به جش�نواره 
الجزي�ره دعوت ش�ديد. فضاي 
آنجا را چطور ديديد؟ به نظرتان 
چه تفاوت هايي با جشنواره هاي 

ايراني دارند؟
بله من با فيلم »اس��رار زندان ابوس��ليم« به 
جشنواره الجزيره به كشور قطر رفتم. از همه 
دنيا فيلمسازاني آمده بودند. الحمدهلل اكران 
موفقي داش��تم. آنجا متوجه شدم فيلم هاي 
مستند ايراني كيفيت خوب و قابل قبولي دارند 
و مي توانند به راحتي در بهترين جشنواره هاي 
دنيا بدرخشند. خاطره جالبم هم اين بود كه 
اكثر مخاطبان با تعجب مي پرسيدند؛ تو مگر 
ايراني نيستي پس ليبي چكار داشتي كه فيلم 
ساختي؟ برايش��ان عجيب بود يك ايراني از 

كشور ديگري فيلم ساخته باشد. 
 فيلمس�ازهاي ايران�ي در اي�ن 
جش�نواره ها حض�ور پررنگ�ي 

ندارند؟
چرا حضور خوبي دارند. من مش��اهدات 
خودم را گفتم. دو فيل��م ديگر ايراني هم 
در جشنواره بود. ولي منظور من كيفيت 
ديگر فيلم ها و نسبت ش��ان ب��ا فيلم هاي 

ايراني است. 
به نظرت�ان اگر بازه�م بخواهيد 
براي ساخت مستند نزد طالبان 
برويد با توجه به تغييراتي كه از 
آن زم�ان تاكنون انجام ش�ده و 
مستند شما در رسانه هاي مختلف 
بازتاب هايي داشته باز هم طالبان 

شما را خواهد پذيرفت؟
ش��رايط رفتن بين طالبان بسيار پيچيده 
است و دشواري هاي خاص خودش را دارد 
و نمي دانم ك��ه اين كار باز ه��م امكانپذير 

خواهد بود يا نه؟! 
شما از برگزيدگان جشنواره عمار 
در چند سال گذشته هستيد. برد 
اين جشنواره را در داخل و خارج 
چط�ور ديدي�د؟ و جواي�ز عمار 
چقدر روي كارهايتان يا شناخته 

شدن شما اثر داشته است؟
جشنواره عمار با توجه به توليدات زياد جبهه 
فرهنگي انقالب و بايكوت جشنواره اي كه 
درباره اين آثار بود به وجود آمد انصافاً موج 
خوبي را ايجاد كرده است. آنها موفق شدند 
توجه قش��ر مذهبي و انقالبي را به سينما 
جلب و پخش فيلم ها را همه گير كنند. مثاًل 
فيلم »تنها ميان طالبان« با قرار گرفتن در 
بسته شهرستان هاي جش��نواره در خيلي 

از شهرستان ها اكران شد يا مستند »اهل 
سنت ايران« عالوه بر پخش موفق داخلي 
به كش��ورهاي ديگر هم ارسال شد، حتي 
اين هفته فيلم در نوار غ��زه اكران خواهد 
شد. براي يك فيلمس��از خيلي مهم است 
فيلمش خوب ديده شود و صد درصد باعث 
دلگرمي فيلمس��ازها خواهد شد. به نظرم 
حضور جشنواره عمار باعث شده است كه 
فيلمسازان جوان نسبت به اتفاقات هر سال 
حساس باشند تا از آنها فيلم بسازند. براي 

عمار، كه اين اتفاق بسيار بزرگ است. 
شما را به عنوان نماينده فيلمساز 
بحران در ايران مي شناسند كه 
معموالً در كشورهاي بحران زده 
ب�راي مستند س�ازي حض�ور 
داش�تيد. چرا ما در بيان حقايق 
س�وريه و عراق آنگون�ه كه بايد 
دربحث رس�انه و مستند خوب 

عمل نكرديم؟
متأسفانه ما صحبت رهبري مبني بر تمركز 
بيش��تر بر رس��انه را جدي نگرفته ايم. در 
بسياري از كش��ورها كه عماًل اجازه حضور 
نداريم. مثاًل مص��ر، ليب��ي، بحرين، يمن 
و... آنجاي��ي هم ك��ه آزادي عمل مان زياد 
است مسئوالن برنامه منسجمي براي كار 
رسانه اي نداش��ته اند. اكثر كارها در عراق 
با ارتباط هاي شخصي ش��كل گرفته و در 
سوريه متأسفانه به اندازه انگشت هاي يك 

دست هم كار خوب نداريم. 
عملكرد رسانه هاي بيگانه حتي 
دش�من در اين مناطق را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
يادم اس��ت وقتي پس��ر قذافي در يكي از 
ش��هرهاي دور افتاده و كوچك ليبي به نام 
زنتان دستگير شد، خبرنگارهاي اروپايي 
و امريكايي به آنجا هجوم بردند. تعدادشان 
اينقدر زياد بود كه تعجب كردم. همه بودند 
اال تلويزيون ايران! جالب است وقتي قبل از 
شبكه بي. بي. س��ي با كسي كه پسر قذافي 
را دس��تگير كرده بود مصاحبه كرديم و به 
صدا وسيما گفتيم حاضريم به صورت رايگان 
فيلم ها را در اختيارتان بگذاريم ديديم هيچ 
رغبتي وجود ندارد. نقطه مقابل خبرنگاران 
غربي بودند كه در س��خت ترين شرايط در 
آن شهر بودند. شهر هيچ امكاناتي نداشت و 
تنها مسافرخانه شهر به سرعت پر شده بود 
و خيلي ها مجبور بودند در هواي س��رد آن 
روزها به سختي شب را به روز برسانند، ولي 
طاقت مي آوردند. طبيعي هم است كه آنها 
بايد امروز همه مناسبات رسانه اي را در دنيا 
به دست بگيرند، چراكه آنها كاماًل هوشيار 
هستند و ما غافل و تنبل. هر جا كمي ابتكار 
به كار برديم ده ها برابر نتيجه اش را گرفتيم، 
ولي متأس��فانه بنا به داليلي دستور اكيد 

رهبري را فراموش كرديم. 

سال گذش�ته جش�نواره فيلم 
مدافعان حرم درته�ران برگزار 
شد كه خروجي  خوبي هم داشت 
ولي چرا هنوز بسياري از آن آثار 

به نمايش در نيامده است؟
به نظرم قرار اس��ت اي��ن فيلم ها به صورت 
مجموعه  ۱۰ قس��متي ارائه شود كه چند 

قسمت آن هنوز آماده پخش نيست. 
خاط�رم هس�ت ي�ك ش�ركت 
اروپايي دنبال حق پخش و اكران 
فيلم »تنها در ميان طالبان« بود 

آيا اين اتفاق افتاد؟
مس��تند »تنها ميان طالبان« توسط يكي 
از بهتري��ن پخش كننده هاي كش��ورمان 
در عرصه بين المللي حض��ور دارد تا ضمن 
ش��ركت در جش��نواره ها به ش��بكه هاي 
تلويزيوني ارائه شود. در حال حاضر ايشان در 
حال مذاكره با چند كمپاني معتبر هستند 
كه به زودي پس از نهايي شدن قرارداد اخبار 

خوبي از اين امر منتشر خواهد شد. 
مس�تند »اهل س�نت اي�ران« 
يك ابت�كار جال�ب و اثرگذار در 
مورد اهل سنت در ايران بود كه 
كليشه هاي موجود در مورد اين 
قش�ر را در ايران بي�ان مي كرد. 
شكس�ت تأثيرات خارجي اين 

مستند را چگونه ديديد؟
اين مس��تند بيش از يك ميلي��ون بازديد در 
شبكه هاي اجتماعي داشته و مورد استقبال 
مخاطبان غيرايراني قرار گرفته اس��ت. يكي 
از دوستان چند پالن از اين فيلم را براي فيلم 
معرفي ايران استفاده كرده بود و در جشنواره اي 
در بنگالدش پخش كرد ك��ه مي گفت وقتي 
مردم پالن نماز عيدفطر شهر گنبد را ديدند 
همه ايستادند و دست زدند. الحمدهلل اين فيلم 

واكنش هاي اينچنيني داشته است. 
اين مس�تند در داخل هم ظاهراً 
بي اثر نبوده و بازتاب هاي خوبي 
در داخ�ل ه�م داش�ته اس�ت 
خاطره اي از اين بازتاب ها داريد؟

بله الحمدهلل بازخوردهاي خوبي داش��ته 
است. مهم ترين رس��الت اين مستند براي 
مخاط��ب داخلي معرفي اي��ن برادرانمان 
به ش��يعيان است. متأس��فانه تصور اغلب 
شيعيان نسبت به برادران اهل سنت درست 
نيست و نمي دانند كه اين برادران با وهابيت 
ضديت دارند يا اينكه نمي دانند آنها چقدر 
براي حفظ تماميت ارضي ايران اس��المي 

فداكاري كرده اند. 
به نظرت�ان فيلمس�ازي بحران 
در ايران با توجه ب�ه بحران هاي 
منطقه اي كه پيرامون ما را گرفته 
به بلوغ رسيده است ؟ مشكات 

اين ژانر چيست؟
بله الحمدهلل به بلوغ رسيده است. مهم ترين 
مشكل عدم تبيين استراتژي و استفاده بهينه 
و با برنامه از ظرفيت موجود است. البته شايد 
بهتر باش��د كه كار به همين روال به وسيله 

دغدغه هاي شخصي پيگيري شود. 
يكي از مهم ترين رسانه هاي امروز 
فض�اي مجازي ش�بكه يوتيوب 
اس�ت. آثارتان را در اين فضا هم 

منتشر كرديد؟
بله. كارها در آنجا هم منتشر شده است. مركز 
فرهنگي ميثاق در يوتيوب صفحه اختصاصي 
دارد. اكثر بازديدكنندگان يك ميليوني »اهل 

سنت ايران« در يوتيوب هستند. 
يك�ي از راه ه�اي درآمد زاي�ي 
مستند س�ازان جهان اين روزها 
فضاي مجازي اس�ت. به نظرتان 
چ�ه موانعي براي حض�ور جدي 
مستند س�ازان م�ا در اي�ن فضا 

وجود دارد؟
گام هاي��ي در اين عرصه برداش��ته ش��ده 
آن هم فقط براي داخل كش��ور كه بسيار 
محدود است و اميدوارم به زودي مؤسساتي 

به صورت تخصصي در اين امر وارد شوند.
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 رسالت »تنها در میان طالبان« 
تردید به رسانه های غربی است

گفت وگو با مستندساز برتر جشنواره عمار

پنجمي�ن  و  س�ي  معك�وس  ش�مارش 
جش�نواره بين الملل�ي تئات�ر فج�ر آغ�از 
ش�ده اس�ت و ح�دود دو هفت�ه ديگ�ر اين 
رويداد مه�م تئات�ري برگزار خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان« در اين راستا اقداماتي صورت 
گرفته كه خروجي آنه��ا در بخش هايي همچون 
مرور، وركشاپ هاي آموزشي، سمينارها و بخش 
ميهمان اعالم شده  است. معموالً بخش ميهمان 
بخشي بوده است كه در جشنواره تئاتر فجر ميزبان 
هنرمندان با سابقه و صاحب نگاه بوده است اما چند 
دوره اي است كه اين بخش با انتخاب هايي كه تحت 
فشار برخي جريانات صورت مي گيرد، به فهرستي 
متفاوت مي رسد. در ليست ميهمان سي و پنجمين 
جش��نواره بين المللي تئاتر فجر هم آثاري حضور 
دارند كه مي توانس��تند در بخش مرور نيز حضور 
داشته باشند اما گويا از قلم جا مانده اند و به داليل 

ديگري، در اين ليست قرار گرفته اند. 
اگرچه نمي توان شأن و جايگاه هنرمندان شاخصي 
همچون حسين پاكدل، مسعود رايگان و چند تن 
ديگر در اين بخ��ش را ناديده گرف��ت و به جرئت 
مي توان گفت كه اعتب��ار بخش ميهمان را چنين 
افرادي مثل آنها نگه داشته اند اما مديران تصميم 
گيرنده چنين رويدادي بايد بدانند كه با كم دقتي 
در انتخاب يك مجموعه اسامي نبايد اجازه دهند تا 
شأن چنين هنرمنداني به همين سادگي زير سؤال 
برود. اين اتفاق زماني مي افتد كه وقتي نمايش��ي 

نمي توان��د در بخش مرور از فيلتر گ��روه انتخاب 
بگذرد يا در برهه زماني اجرا مي شود كه جزو زمان 
اعالم ش��ده براي حضور در بخش مرور نيست با 
رايزني و حتي بعضاً ايجاد تنش ها و درگيري هاي 
لفظي مي تواند راهي براي ورود به جشنواره تئاتر 

فجر پيدا كند. 
سؤال اينجاست چه كسي يا چه كساني برخي از 
آثار بخش ميهمان را ديده اند و مورد ارزيابي قرار 
داده اند و به جش��نواره تئاتر فجر دعوت كرده اند. 
تعدادي از اين آثار همچنان روي صحنه هستند 
و مي توان با مش��اهده اين آثار دلي��ل نگارش اين 
يادداشت را پيدا كرد. آيا خود جناب آقاي سعيد 
اس��دي چنين تصميمات��ي را گرفته ي��ا افرادي 
توانسته اند اعمال نفوذ كرده و آثاري را در اين بخش 
بگنجانند. انتظار مي رفت تا جشنواره  اي كه تحت 
مديريت سعيد اسدي درحال برگزاري است مانعي 
براي اعمال نفوذ برخي ها جهت ارائه آثار هنرمندان 
منتسب به خود باشد اما ظاهراً نتايج و خروجي ها 
ممكن است پيامي جز اين داشته باشد. حال بايد 
منتظر ماند و در روزهاي برگزاري جشنواره ديد كه 
آيا اعمال نفوذها براي دوستان نام آشنا تأثيري در 

روند برگزاري خواهد گذاشت يا خير؟! 
آنچه تا امروز مش��هود است اين اس��ت كه تعداد 
زيادي نمايش هم در تهران و هم در شهرستان ها به 
دليل عدم ارتباط با بدنه مديريتي يا از قلم افتاده اند 

يا به عمد ديده نشده اند.

 رد پاي میهمانان ناخوانده
در جشنواره تئاتر فجر

88498436سرويس فرهنگي

روابط عمومي س�ازمان س�ينمايي به تازگي 
آماري از فروش س�ه م�اه فصل پايي�ز ارائه 
داده است كه نسبت به مدت مشابه در سال 
گذش�ته رش�د قابل توجهي داش�ته است. 
بيش�ترين رش�د مربوط به ماه آذر مي شود 
ك�ه ب�ا ف�روش 12 ميلي�ارد و 900 ميلي�ون 
توماني رش�د 124 درصدي داش�ته اس�ت. 
بر اس��اس اين گزارش، فروش س��ينماي ايران 
در طول پاييز 95 نسبت به مدت مشابه در سه 
سال  گذشته رشد صعودي داشته است. البته با 
توجه به اينكه فروش هر كدام از ماه هاي پاييز به 
تفكيك آمده است مي توان اين افزايش فروش 
را در هر ماه نس��بت به ماه گذشته نيز مشاهده 
كرد. با توجه به آغاز ماه مح��رم در ۱2 مهرماه و 
تعطيالت تاسوعا و عاشورا، تعجبي ندارد كه در 
اين ماه كمترين فروش در فصل پاييز و احتماالً 
در طول ماه هاي گذش��ته از س��ال 95 را شاهد 
باشيم. از س��وي ديگر در اين ماه با پايان يافتن 
تعطيالت تابس��تاني و آغاز سال تحصيلي خواه 

ناخواه مخاطبان سينما ريزش خواهند داشت. 
آنطور كه در اين گزارش آمده اس��ت در اين ماه 
فروش س��ينماي ايران به رقم 8 ميليارد و 8۰۰ 
ميليون تومان رسيده است كه گرچه نسبت به 
دوماه بعد پاييز 95 رقم كمتري را نشان مي دهد 

اما ميزان فروش در اين  ماه نسبت به مدت مشابه 
در سال 9۴ رش��د 52 درصدي داشته است. در 
اين ماه تعداد تماشاگران سينما به يك ميليون و 

2۰۰ هزار نفر رسيده است. 
در ماه آبان فروش سينماي ايران رشد بيشتري 
نسبت به مهرماه داش��ته و به رقم ۱۰ ميليارد و 
6۰۰ ميليون تومان رسيده اس��ت كه اين رقم 
نس��بت به سال گذش��ته با رش��د 95 درصدي 
روبه رو بوده است و به طور كلي نسبت به سه سال 
گذشته فروش بيشتري را نشان مي دهد. تعداد 
تماش��اگران س��ينما در اين ماه به يك ميليون 
و 6۰۰ هزار نفر رسيده اس��ت. اما اين فروش در 
ماه آخر پاييز يعني آذر به بيشترين ميزان خود 
رسيده اس��ت، در اين ماه فروش سينماي ايران 
به ۱2 ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان رسيده بود. 
رقمي كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
رشد ۱2۴ درصدي داشته و نسبت به سه سال 
گذشته نيز افزايش داشته اس��ت. در اين ماه با 
تعداد تماشاگران يك ميليون و 9۰۰هزار نفري 
روبه رو بوده ايم. به اين ترتيب به نظر مي رس��د 
سينماي ايران امس��ال در فصل پاييز نيز گرچه 
نسبت به شش ماه اول سال با كمي افت مواجه 
بوده اما نسبت به سال هاي گذشته رونق خوبي را 

در فروش تجربه كرده است.

مع�اون مي�راث فرهنگ�ي س�ازمان ميراث 
در  مي گوي�د:  گردش�گري  و  فرهنگ�ي 
حال حاض�ر پرون�ده  الواح هخامنش�ي تنها 
پرونده از آث�ار تاريخي ايران اس�ت كه براي 
بازگرداندنش�ان به اي�ران ت�اش مي كنيم. 
دي ماه س��ال 9۳ بود ك��ه دادگاه بلژي��ك رأي به 
بازگش��ت آثار »خوروين« به اي��ران داد و دومين 
محموله  تاريخي ايران را در ارديبهشت 9۴، شامل 
۱۰8 شيء ارزشمند متعلق به محوطه  »چغاميش« 
پس از 5۱ س��ال از مؤسسه  شرق شناسي شيكاگو 
پس گرفت و به اي��ران برگرداند. مرداد ماه س��ال 
گذشته نيز خبر پيدا شدن مجموعه اي تاريخي از 
آثار ايران در كشور ايتاليا رسيد و سرانجام براساس 
كنوانس��يون »يونيدروا« درمورد اس��ترداد اموال 
فرهنگي مسروقه، رأي به بازگش��ت اين آثار داده 
شد و آنها حدود يك هفته اس��ت كه در موزه  ملي 
ايران به نمايش درآمده اند. به حتم قبل و چند سال 
بعد از انقالب اسالمي، آثار تاريخي زيادي به طور 
غيرقانوني از كش��ور خارج شده اند كه با شناسايي 
آنها مي توان با استفاده از قوانين و كنوانسيون هاي 
مختل��ف دنيا رأي نهاي��ي ب��راي بازگرداندن آنها 
به اي��ران را گرفت. آث��اري تاريخي مانن��د »الواح 
هخامنشي« كه هنوز پرونده  آن در دادگاه امريكا باز 
است و فقط يك رأي مانده تا بازگشتش به ايران، 
يا »سِر سرباز هخامنش��ي« كه سال هاي گذشته 

بحث هاي بيشتري درباره  احتمال بازگشت آنها به 
كشور مطرح مي شد. اما در حال حاضر محمدحسن 
طالبيان، معاون ميراث فرهنگي س��ازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري به ايس��نا مي گويد: در حال 
حاضر تنها پرونده  در دست بررسي از سوي ايران 
»الواح هخامنشي« است كه منتظر رأي آخر آنها 
هستيم. او درباره  زمان برگزاري دادگاه براي گرفتن 
آخرين رأي اين پرونده توضيح مي دهد: وزارت امور 
خارجه كشور مسئول پيگيري دادگاه آخر است و 
مي دانم كه آنها اين قضيه را پيگيري مي كنند، اما 
هنوز نظر آخر درباره  زمان برگ��زاري دادگاه الواح 
شيكاگو به ميراث فرهنگي اعالم نشده است. پيش 
از اين محمدرضا كارگر، مديركل اداره اموال منقول 
تاريخي اعالم كرده بود: »فرآيند بازگرداندن الواح 
هخامنشي به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود، 
روندي كه براي بازگش��ت اين اش��ياي طي شده 
غيرقابل بازگش��ت اس��ت و فقط يك رأي ديگر تا 
ورود اين اشياي تاريخي فاصله داريم. « وي با بيان 
اينكه باقيمانده الواح هخامنشي در آينده نزديك 
به كش��ورمان تحويل داده مي ش��ود، اضافه كرد: 
پيگيري و تالش براي بازگرداندن اشياي تاريخي 
ايران كه به كشورهاي ديگر قاچاق شده است، جزء 
رسالت هاي مهم سازمان ميراث فرهنگي است، اما 
نكته اينجاست كه با كش��ف اين اشيا ما مي توانيم 

فرآيند بازگرداندن را در پيش بگيريم.

 رشد 124 درصدي فروش فیلم ها 
در آذر 95 نسبت به سال قبل

 آخرين پرونده  آثار تاريخي ايران 
در انتظار رأي دادگاِه امريكا

انيميش�ن ايراني»فيلش�اه« كه پيش از اين 
ق�رار ب�ود در جش�نواره فيلم فجر ش�ركت 
كن�د، به خاط�ر آماده نش�دن در جش�نواره 
جهان�ي فيل�م فج�ر رونماي�ي مي ش�ود. 
عوامل انيميشن سينمايي »فيلشاه« براي توليد 
باكيفيت اين محصول از شركت در سي و پنجمين 

جشنواره فيلم فجر انصراف دادند. 
به رغم تالش تيم س��ازنده انيميشن سينمايي 
»فيلشاه« براي ثبت ركوردي جديد در توليد يك 
انيميش��ن ايراني در مدتي كمتر از يك سال، به 
علت آنكه توليد اين اثر در مهلت مقرر جشنواره 
فيلم فجر به اتمام نرس��يد، لذا نس��خه اي از اين 
انيميشن به دبيرخانه سي و پنجمين جشنواره 
فيلم فجر ارسال نشد. عوامل »فيلشاه« در نظر 
دارند در مدتي مش��ابه مدت توليد انيميش��ن 
»شاهزاده روم«، توليد »فيلشاه« را به سرانجام 
برس��انند و بدين صورت نخس��تين نمايش اين 
فيلم احتماالً در جش��نواره جهان��ي فيلم فجر 
خواهد بود. »فيلشاه« انيميش��ني پركاراكتر با 
حضور بي��ش از ۱2۰ كاراكتر اس��ت. در توليد 
اين اثر 9۰ دقيقه اي، تيمي ۱5۰ نفره مشاركت 
دارند. موسيقي اركسترال، فيلمنامه اي پركشش 
براي مخاطبان كودك و نوجوان و پيش��رفت در 
زمينه نور و رنگ از جمله نقاط قوت اين انيميشن 

محسوب مي شوند. 
انيميشن س��ينمايي »فيلش��اه« به كارگرداني 
هادي محمديان و تهيه كنندگي حامد جعفري، 
محص��ول جديد گ��روه »هنرپويا« اس��ت كه با 
س��رمايه گذاري گروه »هنر پويا« به عنوان يك 
كمپاني كاماًل خصوصي، بنياد سينمايي فارابي 
و مؤسسه تصوير شهر در حال توليد است. گروه 
»هنرپويا« با »شعار فرزندانتان را آسوده خاطر به 
سينما بياوريد« در بخش خصوصي تشكيل شده 
و تاكنون انيميشن »شاهزاده روم« را در سينما ها 
عرضه كرده كه توانسته است عنوان سومين فيلم 

پرمخاطب سال 9۴ را از آن خود سازد.

 رونمایي از »فیلشاه«
در جشنواره جهاني فیلم فجر

بازگوي�ي خاط�رات مرح�وم آي�ت اهلل هاش�مي 
رفس�نجاني از نلس�ون ماندال در مس�تند »نلسون 
ماندال براي هميش�ه« به تصوير كشيده شده است. 
ميثم شاه بابايي كارگردان مستند »نلسون ماندال براي 
هميشه« به مناسبت درگذش��ت مرحوم آيت اهلل اكبر 
هاشمي رفسنجاني براي اولين بار بخشي از خاطرات آن 

مرحوم با ماندال را بازگو كرد. 
وي با اشاره به اينكه اين خاطره گويي به صورت تصويري 
ضبط شده و قرار اس��ت در مستند »نلسون ماندال براي 
هميشه« استفاده شود، گفت: مرحوم هاشمي رفسنجاني 
در بازگويي خاطرات خود به ما تأكيد كرد كه چندين بار 
در دوران رياس��ت جمهوري خود و يك ب��ار در دوران 
رياست جمهوري محمد خاتمي با نلسون ماندال ديدار 

داشته است. 
وي با بي��ان اينك��ه ديدارش ب��ا مرحوم هاش��مي 
رفسنجاني تيرماه امس��ال بوده است، گفت: مرحوم 

هاشمي رفس��نجاني معتق��د ب��ود نلس��ون ماندال 
شخصيتي مبارزاتي داشت و مبارزه در وجودش بود 
و مي گفت ماندال هم مانند خودش مبارزه در ذاتش 
بوده اس��ت و تالش كرد تا دوره تاريخي جديدي را 

براي كشورش رقم بزند. 
كارگردان مس��تند »نلسون ماندال« با اش��اره به اينكه 
مرحوم هاشمي رفسنجاني از ش��خصيت ماندال بسيار 
تعريف مي ك��رد، افزود: مرحوم هاش��مي رفس��نجاني 
معتقد بود كه نلسون ماندال انسان خودساخته اي بود و 
روحيه بسيار درستي داشت به همين دليل هم توانست 
تحوالت فراواني براي كشورش ايجاد كند. خداوند به اين 
نوع آدم ها حكمت مي آموزد، حكمتي فراتر از چيزي كه 

ما در دانشگاه ها مي آموزيم.

خاطرات »هاشمي رفسنجاني« از نلسون ماندال در یك مستند

در مراس�م گل�دن گل�وب 201۷، دونال�د 
ترام�پ آم�اج حم�ات ب�ود. او حاال ب�ه اين 
صحبت ه�ا واكن�ش نش�ان داده اس�ت. 
هفتاد و چهارمين مراسم گلدن گلوب در امريكا 
از ابتدا به صحنه اي براي انتق��اد هاليوودي ها از 
رئيس جمهور منتخبشان، دونالد ترامپ بدل شد. 
ابتدا جيمي فالون، مجري برنامه، با گفتن جمله: 
»به گلدن گلوب خوش آمدي��د. يكي از آخرين 
مكان هاي امريكا كه هنوز به رأي اكثريت احترام 
مي گذارد.« چراغ اول را روش��ن كرد و پس از آن 
هنرمندان يك به يك به ترامپ اعتراض  كردند. 

اوج اين اعتراضات در بخش ويژه تقدير از مريل 
استريپ بود. بازيگر ركورد دار نامزدي در مراسم 
اسكار كه ساعاتي قبل جايزه افتخاري سيسيل 
بي دوميل را از سوي انجمن رسانه هاي خارجي 
هاليوود دريافت كرد وقتي براي اداي سخنانش 
روي صحنه رفت، ب��دون اس��م آوردن از دونالد 
ترامپ گفت كه انتخ��اب رئيس جمهور منتخب 
امريكا قلبش را ب��ه درد آورده و نمي تواند به اين 
راحتي ها آن را از ذهنش بيرون كند، چراكه اين 

يك فيلم سينمايي نيست. 
او در صحبت هاي نسبتاً طوالني اش به اين نكته 
اشاره كرد كه بي احترامي، بي احترامي مي آورد و 
خشونت خود باعث برانگيختن خشونت مي شود و 
وقتي آن فرد قدرتمند از موقعيتش براي سلطه به 

مردم استفاده كند، ما همه شكست مي خوريم. 
نيويورك تايمز س��راغ دونالد ترامپ رفته و نظر 
او را در مورد گلدن گلوب امس��ال پرسيده است. 
رئيس جمهور آين��ده امريكا، با بي��ان اين نكته 
كه نه صحبت هاي مريل اس��تريپ را ش��نيده و 
نه مراسم را ديده اس��ت گفت كه بابت انتقادات 
سينمايي هاي ليبرال، اصاًل تعجب نكرده است. 
او همين طور مريل استريپ را »عاشق هيالري« 

خطاب كرده است. 
جالب است بدانيد كه نيويورك تايمز ادعا كرده 
تيم ترامپ براي دعوت از س��لبريتي هاي درجه 
يك در مراسم آغاز به كار و تحليف رئيس جمهور 
جديد امريكا دچار مشكل شده است. اما ترامپ 
اين گ��زاره را رد ك��رده و گفته اس��ت خيلي از 
چهره هاي هنري و س��رگرمي مه��م در آن روز 

ميهمان او خواهند بود. 

جنگ لفظي ترامپ و هالیوودي ها 
ادامه دارد

معصومه  طاهري
  گفت وگو


