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اخبار
رونمايي از
«منشور مستند انقالب اسالمي»

در آستانه سالروز پيروزي انقالب اسالميو
جشنوارههاي فجر انقالب ،طي مراسميبا
حضور سينماگران و مستندسازان کشور
آيين رونمايي از «منشور مستند انقالب
اســامي» متضمن پيــام رهبر معظم
انقالب خطاب به مستندسازان را برگزار
ميکند .به گزارش روابط عموميسازمان
ســينمايي حوزه هنري اين مراسم عصر
امروز در تاالر ســوره حــوزه هنري و با
حضور و مشــارکت مديران ،کارگردانان
و تهيهکنندگان برگزار ميشود و قرائت
پيام رهبري توسط نادر طالبزاده صورت
ميگيرد.
احترام به رقبا در جشنواره فيلم فجر

به دنبال انتقاد فــرزاد مؤتمن کارگردان
سينما به رد فيلمش توسط هيأت انتخاب و
انتشار متني گاليهآميز ،ابراهيم داروغهزاده
در يک يادداشت خطاب به فرزاد مؤتمن
نوشــت :آقاي مؤتمن عزيز ،فيلم شما به
طور حتم و يقين فيلم خوبي است ،اما به
نظر هيأت انتخاب آن  ۲۵فيلم ديگر خوبتر
هســتند .اين رأي و سليقه هيأت انتخاب
است در مقام مقايســه  ۶۷اثر هنري که
بدون مناقشه هم نخواهد بود .اما يادمان
باشــد روزهايي هم کــه فيلم ما انتخاب
ميشود فيلمهاي برخي از همکارانمان از
مسابقه بيرون ماندهاند .به فيلمسازاني که
فيلمشــان در اين رقابت فرهنگي هنري
برگزيده ميشوند احترام بگذاريم.
انتشار کتابي درباره
نفوذ بهائيان در ارتش

انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالميکتاب
«بهائيان نظاميدر حکومت پهلوي دوم» اثر
شاداب عسگري را منتشر کرد .به گزارش
فارس ،اين کتاب بــا مروري بر تاريخچه
شکلگيري فرقه بهائيت و اقدامات و روابط
آن با بيگانگان به نحوه نفوذ اعضاي فرقه
در ارتش و اقدامات آنان در دوره محمدرضا
پهلوي ميپردازد .در مقدمه کتاب درباره وجه
نظاميگري بهائيان آمده است« :بهائيان در
کسوت نظاميبراي قبضه کردن مشاغل
حساس ميکوشيدند تا در پوشش حمايت و
صيانت از حکومت پهلوي مصدر امور شوند.
حکومت پهلوي نيز که با سرکوب قيام 15
خرداد و تصويب کاپيتوالسيون و تبعيد امام
خميني(ره) کامال با بدنه جامعه فاصله گرفته
کوشــيد تا پيروان اين فرقه را در ساختار
سياسي کشور تقويت کند».

گزارش «عصر ايرانيان» از سردرگمی جشنواره فیلم فجر در دوگان ه «جشن  -مسابقه»

سیمرغ گرفتهها هم اپوزیسیون میشوند!

گروه فرهنگ و هنر :در آستانه برگزاري سيوششمين
دوره جشــنواره فيلم فجر ،همچنان پرســشها و
انتقادات بسياري در جوانب و اطراف اين بزرگترين
رويداد ســينمايي و فرهنگي کشــور مطرح است.
مســئله کارکرد دوگانه جشنواره و مشخص نبودن
تکليف و راهبرد آن از جمله مسائل اصلي اين رويداد
است که در قسمت اخير برنامه «شهر فرنگ» با دو
مهمان سينمايي نامآشنا ،محمدمهدي عسگرپور و
محمدعلي حسيننژاد ،بدان پرداخته شد.

ما به همه بخشها توجه داريم به آن بخش مهمان
هم ســيمرغ دادند! و البد نگاهشــان اين بود که
قيمت سيمرغ  115هزار تومان و قيمت لوح افتخار
 27هزار تومان اســت حاال اشکالي ندارد براي اين
کــه همه را راضي کنيم چرا  25تــا؟! اصال  35تا
جايزه ميدهيم!»
مديريت خالق و تامين منابع مالي مستقل

دوگانه سرگيجهآور جشن يا مسابقه

عسگرپور با اشاره به اين موضوع که جشنواره فجر،
هيچ شباهتي به هيچ ساير جشنوارههاي دنيا ندارد،
ســتيوالهاي جهاني را به دودسته تقسيم کرده و
گفت« :الاقل جشــنوارههايي که ايــران با آنها
مرتبط اســت ،عمدتا بينالمللي هســتند و از همه
دنيا فيلم ميپذيرند .در اين دسته جشنوارهها ،يک
هيئت داوري  7 ،5يا 9نفــره داوري ميکنند و به
چند رشته مشخص و محدود جايزه ميدهند ».وي
با ذکر تفاوت اين جشــنوارهها با دسته دو ،توضيح
داد« :جشــنوارههاي ديگر ،آکادميک هستند و به
تمام رشتههاي تخصصي جايزه ميدهند که نمونه
آنها ،اسکار ،گلدنگلوب يا جايزه سزار هستند .اين
فستيوالها ،در واقع جشن هستند و نه جشنواره؛ و
فيلمهاي در طول ســال گذشته را مرور ميکنند و
بخشي از پارامترهايي هم که براي برگزيدن فيلمها
مــورد توجه قرار ميگيرد بر اســاس موفقيتهاي
آنها در طول دوره اکران است ».دبير دوره بيستم
و بيستويکم جشــنواره فيلم فجر ،درباره جايگاه
اين رويداد داخلي در اين دســتهبندي گفت« :االن
جشنواره فجر ،هر دوي اينهاست! هم مسابقه است
و هم چند داور محدود به همه رشتههاي تخصصي
جايزه ميدهند ».اين واقعيت که جشنواره فيلم فجر
هنوز پس از سي و شش دوره نتوانسته است کارکرد
اصلي خودش را در حوزه فرهنگ و سينما پيدا کند،
واقعيتي غيرقابل انکار اســت که حاال بيش از ذکر
مداوم آن ،به جستوجوي علل وقوع اين اختالالت
نياز است.
سينماگران به مديران پالس اشتباه ميدهند

عسگرپور که مديريت خانه سينما و بنياد سينمايي
فارابــي را نيــز در کارنامه دارد ،از مشــکل فعلي
جشــنواره با «بحران اظهار نظر» ياد کرد و گفت:

«من در دورهاي هم که دبير جشــنواره بودم گفتم
با بحران اظهار نظر روبرو هستيم .حتي اگر اظهار
نظرات افراد موثر ســينما را کنار هم بگذاريد دچار
سرگيجه ميشويد .بخشي از اين اشکال به همکاران
ما برميگردد که به مديران پالس اشتباه ميدهند».
و بدين ترتيب در ادامه گفتوگو در خالل ريشهیابي
علتها ،نقش اهالي سينما و توقعات و فشارهاي آنان
بر مديران ،پررنگترين نقش را پيدا کرد .عسگرپور
با ذکر تجربه خود در دوره دبيرياش ،جهت تالش
براي انتخاب يکي از دو نقش جشن يا مسابقه براي
جشنواره ،گفت« :در سالي که دبير جشنواره بودم به
همکاران خودم در خانه سينماي وقت گفتم که ما
ميخواهيم جايزههاي جشنواره فجر را به نفع جشن
خانه سينما کم کنيم تا آن جريان آکادميک تقويت
شود .بعضيشــان ميترسيدند و فکر ميکردند که
سوپاپ مهمتر جشنواره فجر نياز است تا کارکردهاي
الزم را داشته باشد».
جايزه نگيرند ،جشنواره را فهيم نميدانند!

عســگرپور که خــود از جمله تهيهکننــدگان و
کارگردانان سينماي ايران شناخته ميشود ،ضمن
اشاره به معضل کوتاهعمري دبيران جشنواره فجر،
با ذکر تناقضات رفتاري برخي اهالي سينما در قبال
جشــنواره گفت« :من فکر ميکنم به مسابقه نياز

داريم .اما با اين که همه دوســت داريم در مسابقه
شــرکت کنيم ،همه هم بــه نتايج آن معترضيم و
اين متاســفانه وضعيت فرهنگي ماست .آن دوره
که مطرح شد که اين حالت مسابقهاي از جشنواره
دوستان هميشه معترض آمدند
گرفته شود ،همان
ِ
و گلهمند شــدند!» عســگرپور در نقد رفتار برخي
از اهالي ســينما افزود« :فيلمسازي ،يک سال در
جشــنواره شرکت کرد و جايزه نگرفت و گفت من
خيلي براي داوران متاسفم که نميفهمند ،سال بعد
به او جايزه دادند و گفت من با جشــنواره بســيار
فهيميمواجهم!»

تغييرات امســال را ميفهمم اما جراحي ناقص
است

عســگرپور در ادامه به انرژي متراکمياشــاره کرد
که ناشــي از ادوار قبلي جشنوارهها در اهالي سينما
توقعاتي ايجاد کرده که ميتواند جراحي اين رويداد
را مشکل ســازد و نياز اســت که برگزارکنندگان
براي اين انرژيها چارهاي بينديشــند .وي به نقد
مديران برخي دورههــا و تصميمات منفعتطلبانه
آنــان پرداخت و گفت« :در يــک دوره ،مديري در
بخش مهمان ،از اين انرژي متراکم استفاده ميکرد
تا فيلمهاي خارج از مســابقه ديده شوند اما در چند
دوره متاسفانه دبيران جشنواره براي اين که بگويند

ليال زارع ،بازيگر مجموعه تلويزيوني «محکومين»
با اشاره به اينکه اين سريال ،فرهنگساز است،
گفت :يکي از مزيتهاي مجازات جايگزين اين
اســت که فرد با افراد خالفکار ديگري در زندان
آشنا نميشود و گونههاي ديگري از مجازات را
نميبينــد .اين بازيگر که در اين ســريال نقش
مددکار قضايي را بــازي ميکند در گفتوگو با
مهر ،درباره تفاوت ســريال محکومين با ســاير
مجموعهها گفت :داســتان محکومين در مورد
مجازات جايگزين زندان اســت .در برخي موارد
که فرد دچار خطايي شده که خودش غافل بوده
اســت؛ در همين راســتا به وي حکم جايگزين

ميدهند .وي ادامه داد :حکم مجازات جايگزين
از ســوي مددکار قضايي براي افــراد مجرم به
فراخور شــخصيت آنها تعيين و به تأييد قاضي
ميرسد .به جاي اينکه فرد به زندان برود برايش
حکميديگر تعيين ميشــود .زارع افزود :آشنايي
با مجــازات جايگزين نداشــتم .زمانيکه آقاي
حاتمياين نقش را به من پيشنهاد دادند با توجه
به اينکه تجربه کاري ايشــان را ميدانستم کار
را پذيرفتــم .وي ادامه داد :بــه دليل اينکه قرار
بــود در نقش يک مددکارقضايــي فعاليت کنم
بــا چند مــددکار ديدار و جلســاتي را به منظور
آشنايي با شغلشان داشتم .همين جلساتم باعث

کپکها و تارهاي عنکبوت،
طاقبستان را تهديد ميکند

تصاوير جديدازمجموعه طاقبستان نشان
ميدهد کــه کپکها ،تارهاي عنکبوت
و فشــار فضــوالت گياهــي وجانوري
سرنوشت اين شناسنامه و هويت تاريخي
ايران را تهديد ميکند .به گزارش مهر،
يکي از مهمترين مطالبات مطرح شده در
فضاي رسانهاي استان کرمانشاه ،توجه و
رسيدگي شــرايط نامطلوب آثار تاريخي
و ميراث فرهنگي اين اســتان است .در
حالي که تصور ميشــد پس از انتشــار
اين گزارشها مجموعه متولي مديريت
ميراث فرهنگي کرمانشاه با ورود منطقي
و عالمانه براي توجه ويژه به اين موضوع
به رفع دغدغههاي مردم کمک کند ،اما
اواخر هفته گذشــته ايــن مجموعه با
تکذيب ريشهاي اين تهديدها براي آثار
تاريخي کرمانشــاه عمال نشان داد که
برنامهاي براي بهبود شرايط ندارد.

حسيننژاد نيز در اين بخش با تاکيد بر اين که هر
جراحي لزوما مثبت نيست ،گفت« :مديران ،بايد بر
اساس مطالعه به ضرورت رسيده باشند و بر اساس
آن ضرورت دســت به جراحــي بزنند؛ هر تغييري
لزوما مثبت نيست ».وي بر اهميت مديريت خالق
تاکيد کرده و ادامه داد« :بعضي دورهها شاهديم که
بــه علت کمبود بودجه ،کل يــک بخش را حذف
کردهاند؛ درحالي که بايد پرســيد اصال خوب است
که جشــنواره از بيتالمال و بودجه دولتي استفاده
ميکند يا بايد براي آن منابع مالي تامين کرد؟ ولي
کسي به اين چيزها فکر نميکند .راحتترين راه را
براي حل مشکل مالي انتخاب ميکنند که کوچک
کردن جشنواره است».

20درصد ظرفيت سالنهاي
جشنواره براي فروش گيشه

عســگرپور نيز ضمــن تاييد نکات حســيننژاد،
فشارهاي غلط سينماگران و تقابلشان با جشنواره
را مجددا مورد توجه قرار داد و گفت« :چرا کســي
ســيمرغ را زميــن ميگذارد و بــراي جمع حرف
ميزنــد؟ يعني از نظر او ،ســيمرغ ،انقدر بيارزش
اســت؟! در دورههاي اخير حتي کساني که سيمرغ
گرفتند هم منتقد جشنواره شدهاند!» اتفاقي که در
سالهاي اخير به زخم بزرگ سينماي ايران تبديل
شــده و همه ،حتي بعضا خود مسئوالن و مديران
ترجيح ميدهند که در دايره اپوزيسيون قرار گيرند و
به نوعي جدال خود را جشنواره به نمايش بگذارند.
عســگرپور در پايان در پاسخ به نقد مدقق ،مجري
«شهر فرنگ» مبني بر اين که خود اهالي سينما و
فرهنگ بايد بيشــتر قواعد مسابقه را رعايت کنند
چون اسم «فرهنگ» ،رويشان است ،به کار گرفتن
«مديران جسور و مسلط» را راه برونرفت از دوگانه
«جشن يا مسابقه» دانست و اظهار تاسف کرد که
«االن ديگر بحث اداره جشنواره مطرح نيست بلکه
بحث مديريت تنشهاست تا فقط ميان طيفهاي
مختلف سينماگران ،دعوا نشود!»

بازگشت بازيگر «يانگوم» با نقش
شخصيت معروف تاريخي کره

سيمرغگرفتهها هم منتقد جشنواره ميشوند!

بازيگر سريال «محکومين» ،اين مجموعه را فرهنگساز ارزيابي کرد

درنقشمفرورفتم

اخبار

شد با آمادگي بيشــتري بتوانم به نقش نزديک
شــود .زارع با بيان اينکه آقاي ســيدحاتميدر
شــخصيتپردازي بسيار دقيق هســتند ،افزود:
تالش کردم که مخاطب ،گلنوش ســرمدي را
باور کند .اميدوارم اينگونه بوده باشد ،سعي کردم
در نقش گلنوش ســرمدي غرق شوم .قضاوت
آخر با مخاطب اســت .اين بازيگر با بيان اينکه
ســريال محکومين در مورد مجازات جايگزين
اســت گفت :يعني به افرادي که سهواً مرتکب
جرم کوچکي ميشــوند که با ندامت ،ديگر نيت
تکرار آن را نداشــته باشند ،فرصتي داده ميشود زندان ،مجازاتهاي جايگزيني را که شامل يک
تا به جاي سپري کردن دوران محکومت خود در فعاليت اجتماعي ميشود به انجام برسانند.

ترکيان ،مدير ســايت فروش اينترنتي
جشــنواره فيلم فجر گفــت :ظرف ۱۵
دقيقه اول  ۷هزار ســري بليت اينترنتي
جشــنواره فيلم فجر به فروش رفت .به
گزارش فارس ،امســال برخالف سال
گذشــته ســامانه بليت فروشي بدون
هيچ مشــکلي کار خود را از ساعت 10
صبح ديــروز آغاز کرد .ايــن در حالي
اســت که سال گذشته ســايت فروش
بليت جشــنواره در روز اول باال نميآمد
و موجب ســردرگميمخاطبان شد و به
دليل بار ترافيکي اين سايت پايين بود.
ترکيان دربــاره ظرفيت فروش بليت در
سامانه اينترنتي توضيح داد 40 :درصد از
ظرفيت بليت سينماهاي مردميدر بليت
فروشــي اينترنتي ارائه شده است و 20
درصد ظرفيت سالنهاي سينما در گيشه
سينما ارائه خواهد شد.

ســريال «ســايمدانگ» با بازي بازيگر
نقش «يانگوم» و با دوبله مينو غزنوي و
منوچهر والــي زاده از  ۵بهمن ماه پخش
خواهد شــد .به گزارش تســنيم ،پخش
سريال تلويزيوني «سايمدانگ» با بازي
«لي يونگ ئــه» که پيش از اين با بازي
در نقش يانگوم در سريال «جواهري در
قصر» در ايران به محبوبيت رسيده بود،
در تلويزيون تعاملي تيوا آغاز ميشود .در
اين سريال که محصول سال  2017کره
جنوبي است ،اين بازيگر پس از  14سال به
دنياي بازيگري بازگشته است .داستان اين
سريال ،روايت زندگي پرافتخار و عاشقانه
«ســايمدانگ» يکي از شخصيتهاي
معروف تاريخي کره است که در دو دوره
زماني مختلف روايت ميشود.

