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كسی كه خود را در جايگاه تهمت 

قرار داد، نبايد جز خود را نكوهش 

كند.

در پنجميــن روز از جشـنواره جهـانـي فيلــم فجـر 
نسـخـه اصـالح شـده فيلم سـينمـايي »طلسـم« در 
سالـن شـمـاره ۴ پرديـس چـارسـو نمـايش داده شد. 
»طلسم« س��اخته داريوش فرهنگ در س��ال 1365 با حضور در 
پنجمین جش��نواره فیلم فجر توانس��ت نظر مثب��ت منتقدان و 
س��ینماگران را به خود جلب كند و نامزد دريافت سیمرغ بلورين 
بهترين بازيگر نقش دوم مرد، بهترين موس��یقي، بهترين تدوين 
و بهترين عكس بوده اس��ت. بازيگراني همچون مرحوم جمشید 
مشايخي، سوسن تسلیمي، پرويز پورحسیني و آتیال پسیاني در 

اين فیلم سینمايي ايفاي نقش كرده اند. 
طبق اع��الم فیلمخانه ملي همانطور كه پیش از اين تأكید ش��ده 
است، مهم ترين اقدام پیش از انجام عملیات مرمت ديجیتال يك 
فیلم، انتخاب يك نسخه مناسب جهت اسكن و دريافت بیشترين و 
بهترين اطالعات تصويري است. در اين مرحله معموالً جست وجو، 
بررسي و ارزيابي دقیق و پر حوصله اي صورت مي گیرد تا بهترين 
نسخه آنالوگ موجود از هر فیلم انتخاب شود كه خوشبختانه در 
خصوص فیلم »طلسم« عملیات اصالح و مرمت روي يك نسخه 
نگاتیو با كیفیت انجام شده است. فضاهاي تاريك و كم نور اين فیلم 
موجب شد عملیات اصالح و مرمت اين فیلم با حساسیت بیشتري 
انجام شود و در مرحله اصالح رنگ فیلم نیز زمان زيادي براي ايجاد 
كنتراست درست تصاوير صرف شده است، ضمن اينكه دانه هاي 
رنگي زائد )نويز( بسیار زيادي، به خصوص در صحنه هاي تاريك، 
كار ترمیم فیلم را براي متخصصان دشوار كرده بود. اين دانه هاي 
زائد باعث مي ش��ود كه در زمان تمیز كردن تصاوير، آلودگي هاي 

روي فیلم به خوبي به چش��م نیايد، از طرف ديگر عملیات حذف 
دانه هاي زائد مي تواند به بافت تصاوير آس��یب هايي وارد كند، به 
همین دلیل اين مرحله از كار بايد با دقت بسیار زياد انجام شود، به 
طوري كه میزان اين عملیات به جنس پوست بازيگران و سطوح 
بافت دار فیلم آسیبي نرساند. در اين فرآيند تالش فراواني شده تا 
گرين طبیعي فیلم حفظ شود و دانه هاي رنگي زائد از گرين تفكیك 
شود. همچنین از آنجايي كه عمده فیلم هاي دهه 6۰ سینماي ايران 
باند صداي دوبله دارند، همزماني صدا و تصوير دقیق و صد درصد 
در اين فیلم ها ممكن نیس��ت و در نتیجه متخصصان صدا بايد با 
استفاده از افكت هاي موجود در فیلم اين هماهنگي صدا و تصوير را 
به وجود آورند. همزمان با برگزاري سي وهفتمین جشنواره جهاني 
فجر، فیلمخانه ملي ايران نس��خه اصالح و مرمت ش��ده تصوير و 
صداي فیلم هاي ماندگاري از دهه 6۰ س��ینماي ايران را كه مورد 
توجه منتقدان و مخاطبان سینما قرار داشته اند آماده و در بخش 

»فیلم هاي كالسیك مرمت شده« به نمايش درمي آورد.

 نمايش نسخه مرمت شده »طلسم« 
در جشنواره جهاني فجر

رئيس انجمن سينماداران خبر داد

قوانين سينماداري پس از نيم قرن روزآمد شد!

   سيدمرتضي ذاكر
آيين نامه مرتبط با قوانين راه اندازي و اداره سالن هاي سينمايي كه 
نسخه اوليه آن در سال 1۳۴5 به تصويب رسيده بود پس از 5۳ سال 
بازنويسي شده و منتظر تصويب نهايي در جلسه هيئت وزيران است. 
با گذشت بیش از نیم قرن از جلس��ه مورخ 1345/7/6 هیئت وزيران 
كه منجر به تصويب آيین نامه 2۰بندي چگونگي و كیفیت سالن هاي 
نمايش فیلم و طرز كار آنها گرديد، محمد قاصداشرفي رئیس انجمن 
سینماداران از انجام اصالحاتي در »آيین نامه سالن هاي نمايش« خبر 
داد و افزود: آيین نامه مورد نظر بعد از ش��ش ماه بررسي هاي متداول 
توسط كمیسیون بند 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه متشكل از 
نمايندگي از فرمانداري، وزارت مسكن و شهرسازي، نیروي انتظامي، 
آتش نشاني، شهرداري و انجمن سینماداران بود به سازمان سینمايي 
ارائه شد كه بعد از بررسي هاي الزم اين آيین نامه به هیئت وزيران براي 
تصويب ارائه شده است. وي با اشاره به اينكه هیئت وزيران نظرات خود 
را درباره آيین نامه مورد نظر ارائه مي كنند، بیان كرد: متن اولیه آيین نامه 

مورد نظر در س��ال 1345 نوشته ش��ده بود يعني زماني كه سینماها 
به صورت تك سالن ساخته مي ش��د، اما طي سال هاي گذشته ساخت 
پرديس هاي چند سالنه در كشور رونق پیدا كرده و به همین دلیل براي 
نگارش آيین نامه جديد مواردي از جمله ايمن سازي سالن هاي سینمايي 

و به خصوص مكان هاي جغرافیايي مورد توجه قرار گرفته است. 
رئیس انجمن س��ینماداران تأكید ك��رد: از جمله م��وارد مهمي كه در 
آيین نامه مورد نظر به آن توجه شده است، مي توان به ايمني سالن هاي 
سینما و درهاي ورودي و خروجي، تداخل جغرافیايي سالن هاي سینما، 
موقعیت هاي جغرافیايي براي س��اخت سالن هاي سینمايي، معماري و 
مهندسي سالن هاي سینما اش��اره كرد. امیدوارم بعد از تصويب هیئت 
وزيران اين آيین نامه جديد اجرايي شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
در آيین نامه جديد محدوديت ساخت س��الن سینما براي پرديس هاي 
س��ینمايي در نظر گرفته ش��ده يا خیر، بیان كرد: درب��اره پرديس هاي 
سینمايي بر اساس موقعیت جغرافیايي تصمیم گیري مي شود، بايد به 
اين مسئله توجه كرد كه در حال حاضر تعداد تولید فیلم در كشور بسیار 
اندك است، اگر در گذشته سالن هاي سینمايي كنار هم ساخته مي شد، 
به دلیل تعداد باالي فیلم هايي كه اكران مي شد، مشكلي در حوزه مخاطب 
نداشتیم اما در حال حاضر سالن هاي سینما به دلیل مشكل كمبود تولید 
فیلم در حوزه اكران با مشكالتي مواجه مي شوند. در چنین شرايطي زماني 
كه سالن های سینما كنار هم قرار دارند، نمي توانند همزمان يك فیلم را 
نمايش دهند. بحث حمايت هاي مالي براي ساخت سالن هاي سینمايي 
در اين آيین نامه مورد توجه قرار نگرفته است چراكه اين مسئله به سازمان 
سینمايي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بس��تگي دارد، بايد ديد چه 

بودجه اي در اختیار سازمان سینمايي قرار مي گیرد.

    مصطفي محمدي
قائم مقـام نمايشـگاه بين المللي كتاب تهران در نشسـت 
خبري »چين؛ مهمان  ويژه سي و دومين نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران« خطاب به گروه 200 نفره چيني ها گفت: شما به 
نمايشگاهي آمده ايد كه يكي از پرمخاطب ترين نمايشگاه هاي 
جهان است و در اين دوره نيز ۳هزارو۴00 ناشر از ايران و۳0 
كشـور جهان محصوالت خـود را در آن عرضـه مي كنند. 
قادر آش��نا مديرعامل موسس��ه نمايش��گاه هاي فرهنگي در 
ادامه اين نشس��ت خبري با بیان اينكه حضور كشور چین در 
نمايشگاه بین المللي كتاب تهران مي تواند سرآغاز برنامه هاي 
فرهنگي بین دو كشور ايران و چین باشد، خاطرنشان كرد: به 
نظر مي رسد اشتراك هاي بین ايران و چین در حوزه  نشر بسیار 
ضعیف است و مهمان ويژه شدن چین در اين رويداد فرهنگي 
مي تواند ارتباطات را در اين حوزه نزديك تر كند، سپس احمد 
شاكري مدير بخش بین الملل نمايش��گاه كتاب تهران درباره  
حضور چین در اين نمايش��گاه گفت: در س��ال 2۰17 ايران 
مهمان ويژه نمايشگاه كتاب پكن بود و طبق پروتكلي كه سال 
2۰16 بین ايران و چین امضا شده اين كشور در سال 2۰19 
مهمان ويژه نمايشگاه كتاب تهران شد. امسال چین با هیئت 
2۰۰ نفره و 94 ناشر و مسئول رايت در نمايشگاه حضور خواهد 
داشت و روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه ساعت 1۰ صبح 

نیز افتتاحیه غرفه چین را خواهیم داشت. 
در ادامه نشست لین لیینگ معاون مدير كل شركت صادرات 
و واردات ملي نشر چین اظهار كرد: ما به عنوان برگزاركننده از 
طرف چیني در اين نمايشگاه حضور خواهیم داشت. شعاري كه 
براي نمايشگاه انتخاب كرديم »آشنايي با كشور چین« است. 
هدف ما از انتخاب اين شعار اين بود كه ملت بزرگ ايران و چین 
بتوانند زيبايي هاي همديگر را بیشتر بشناسند، آن هم از طريق 
كتاب. لیینگ با بیان اينكه نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
براي آنها از اهمیت بس��یاري برخوردار اس��ت، گفت: امسال 
فعالیت هاي مختلف فرهنگي را در اي��ران در نظر گرفته ايم. 
15هزار كتاب در نمايشگاه عرضه خواهیم كرد كه بخشي از 
اين كتاب ها ترجمه چیني از آثار كالس��یك ايران است كه با 
عرضه اين كتاب ها مي خواستیم بخشي از همكاري هاي مان را 
نشان دهیم. هدف ما از ترجمه كتاب ها اين است كه خوانندگان 
چیني ايران را بهتر بشناسند. اين ترجمه ها يكي از نمادهاي 

ادبي همكاري دو كشور است. 
وي با بیان اينكه نويس��ندگان، س��فیران فرهنگي دو كشور 

هستند، درباره حضور نويس��ندگان اين كشور در نمايشگاه 
كتاب تهران گفت: سائو ون ش��وان نويسنده معروف ادبیات 
كودك و برنده جايزه هانس كريس��تین اندرسن و ماي جیا 
نويسنده معاصر چیني از حاضران اين برنامه خواهند بود كه 

برنامه هايي را در خارج از نمايشگاه خواهند داشت. 
لیینگ در پايان خاطرنش��ان كرد: امیدوارم توسط اين رويداد 
روابط فرهنگي دو كشور توسط كتاب و كتابخواني بیشتر شود و 

ايران عزيز و چین زيبا بیشتر با هم آشنا شوند. 
نمايشگاه آثار ادبي نويسندگان معاصر چین كه به فارسي ترجمه 
شده اس��ت، عرضه  1۰ كتاب كودك و نوجوانان چیني به زبان 
فارسي و حضور نويسندگان و تصويرگران مطرح چین، نمايشگاه 
فرهنگي چاپ و نش��ر چین كه به تاريخچه چاپ و نشر در اين 
كشور مي پردازد، نمايشگاه صنايع دس��تي چین، نقاشي هاي 
جوانان چی��ن و عرضه كتاب هاي دس��تي و حكاك��ي از ديگر 
برنامه هاي اين كشور براي عالقه مندان فرهنگ چین اعالم شد. 
ژائو هییون مدير كل دفتر تبلیغات صادرات و واردات كمیته 
مركزي جمه��وري خلق چین نی��ز در اين مراس��م با ابراز 
امیدواري براي اينكه  بتوانند رواب��ط فرهنگي دولت ايران 
و چین را به واسطه اين نمايشگاه به يكديگر نزديك كنند، 
گفت: در سال 2۰17 ايران مهمان ويژه چین بود و در 2۰19 
نیز به عنوان مهمان ويژه در اين مراسم حضور داريم كه اين 
به معناي تبادل فرهنگي اس��ت. امیدوارم بخشي از چیزي 
كه مدنظر ماست درباره  معرفي فرهنگ چین در نمايشگاه 
تهران نشان داده ش��ود. همچنین امیدوارم توسط حمايت 
معنوي خبرنگاران بتوانیم اين رويداد فرهنگي را به خوبي 
برگزار كنیم و با ارتباط خبرنگاران با ناشران و نويسندگان به 
صورت مستقیم داستان دوستي ايران و چین و بازي برد- برد 

ايران و چین را به همه نشان دهیم.

 قادر آشنا در نشست خبري 
»چين؛ مهمان  ويژه سي ودومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران«: 

شما به يكي از پرمخاطب ترين نمايشگاه هاي جهان آمده ايد

حضور بخش بين الملل جشنواره عمار 
در بيست ودومين بازار فيلم فجر

بخش بين الملل و توزيع جشنواره عمار در بيست ودومين 
بازار فيلم فجر كه اين روزها در حاشيه جشنواره جهاني 
فيلم فجـر در حـال برگزاري اسـت، حضور پيـدا كرد. 
بخش بین الملل و توزيع جش��نواره مردمي فیلم عمار با 24 
فیلم بلند، كوتاه، مستند و برنامه هاي تلويزيوني در اين بازار 
حضور يافته تا بتواند آثار منتخ��ب كارگردانان عمار را براي 

فروش و توزيع در منظر خريداران خارجي قرار دهد. 
همچنین فیل��م »منطقه پرواز ممنوع« ب��ه كارگرداني امیر 
داسارگر، جديدترين اثر مدرسه س��ینمايي عمار كه در دو 

سانس نمايش بازار داشته در اين غرفه عرضه شده است. 
تاكنون با طرف هاي لبناني، كره اي، هندي، چیني، عراقي، 
اسپانیايي و... مذاكراتي صورت گرفته و امید است در آينده 
نزديك شاهد حضور فیلم هاي جش��نواره عمار در بازارهاي 

بین المللي باشیم.
...............................................................................................................

داستان شهادت »سعيد« 
نـوشـته  »سـعيد«  كتـاب 
نـرجـس شـكوريـان فـرد 
روايتـي از زنـدگـي كـوتـاه 
چنـدانـي،  سـعيد  شـهيد 
نـوجوان اهـل سنت است كه 
از سوي انتشـارات عهـدمانا 
راهي بازار نشـر شـده است. 
كتاب »سعید«، تازه ترين نوشته 
نرجس شكوريان فرد روايت شیريني از زندگاني كوتاه سعید 
چنداني، نوجوان اهل سنت است. سعیِد 12 ساله، كارگر يك 
كارواش است كه در اثر يك اتفاق، راهي بیمارستان مي شود و 
دكترها حین عمل، متوجه تومور بسیار بزرگي در بدن سعید 
مي شوند؛ تومور خطرناكي كه دكترهاي بیمارستان، سعید را 
جواب مي كنند اما مادر سعید كه شنیده بود در عالم، هستند 
كساني كه گره كور مردم را باز مي كنند، دل به دريا مي زند و بر 

اثر خواب سعید، راهي قم و مسجد جمكران مي شوند و... 
راه دنیا براي همه يك آغازي دارد و يك پاياني! ش��روع راه 
سعید از جمكران بود و همراه امام زمانش و پايان جاودانش 
با امیرمؤمنان و در آغوش امام رضايش! اگر مشهد به پابوس 
امام رضا)علیه الس��الم( مش��رف ش��ديد، در گوشه  صحن 
جمهوري، ورودي بهشت ثامن، بلوك 93 به ديدارش برويد؛ 

به ديدار شهید سعید چنداني. 
اين كتاب جذاب و كوتاه در 48صفحه رنگي با قطع پالتويي 
و با قیمت 4هزار تومان از سوي انتشارات عهدمانا راهي بازار 

نشر شده است. 
...............................................................................................................

 شگفتي »پل شريدر« 
از ديدن ميدان نقش جهان اصفهان

پـل شـريدر، سـينماگر سرشـناس امريكايي كـه اين 
روزها مهمـان جشـنواره جهانـي فيلم فجر اسـت، از 
ديدن ميدان نقش جهـان اصفهان ابراز شـگفتي كرد. 
پل شريدر، مهمان س��ي وهفتمین جشنواره جهاني فیلم 
فجر، پس از بازديد از اصفهان در پس��تي اينس��تاگرامي 
نوشت: »من در میدان نقش جهان اصفهان هستم. اينجا 
آنقدر پر از احساس و بینش است كه مدتي طول مي كشد 
با آن كنار بیاي��م.« پل ش��ريدر، نويس��نده و كارگردان 
بیشترين ش��هرت خود را مديون نوش��تن فیلمنامه هاي 
فیلم هاي مارتین اسكورسیزي از جمله »راننده تاكسي« 

و »آخرين وسوسه مسیح« است.

نويد پارسا     ديده بان

اجراي عليرضا افتخاري  به نفع سيل زدگان در حوزه هنري
كنسرت موسيقي خيريه گروه همايون 

پرنيا با صداي عليرضـا افتخاري به نفع     موسيقي
سـيل زدگان هفتم ارديبهشـت ماه در حوزه هنري برگزار مي شود. 
به گزارش فارس، كنسرت گروه همايون پرنیا با اجراي علیرضا افتخاري به 

نفع هموطنان آسیب ديده از سیل روز شنبه هفتم ارديبهشت ماه از ساعت 
21 در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار مي ش��ود. اين كنسرت كه با هدف 
كمك به سیل زدگان استان هاي سراسر كشور توسط مركز موسیقي حوزه 

هنري اجرا خواهد شد، شامل دو بخش موسیقي ايراني و لري است.

    خبر

 عيار جهاني بودن جشنواره فيلم فجر 
در گزارش »جوان« از كيفيت برگزاري اين رويداد هنري 

فاصله فجر تا جهاني شدن چندگام است!

   فرزين ماندگار
سـي و هفتمين دوره جشـنواره جهاني فجر 
ايـن روزهـا در تهـران و پرديـس چارسـو 
درحال برگـزاري اسـت؛ رويـدادي كه پس 
از نزديـك ۴0سـال از زمان برگـزاري به نظر 
مي رسـد با توجه به تحوالت عظيم اجتماعي 
و فرهنگـي چند دهـه اخير هنوز نتوانسـته 
جايگاه شايسـته اي براي نام ايران دسـت و 
پا كند و بـا انتظـارات فاصلـه زيـادي دارد. 
جش��نواره هاي مطرح جهاني مانند كن، برلین و 
ونیز همواره سیاستگذاري هاي كالني دارند كه از 
همه دنیا فیلمسازان را ترغیب مي كنند هماهنگ 
با رويكردهاي آنها آثار خود را عرضه كنند اما هنوز 
كسي نمي داند كه براي حضور در جشنواره جهاني 
فیلم فجر براي مثال به لحاظ محتوايي دقیقاً به 
چه آثاري امتیاز داده مي ش��ود. سینماي ايران 
در كدام كشورهاي مس��لمان و منطقه مخاطب 
دارد و چقدر روي اين مخاطبان س��رمايه گذاري 
مي شود؟ از س��ويي ديگر اين رويداد هنري پنج 
سال است كه به صورت تفكیك شده از بخش ملي 
در حال برگزاري است و خود اين مسئله همواره 

انتقادهايي را موجب شده است. 
   اينها جاي پاي خود را در سينما

محكم كرده اند 
هوش��نگ توكل��ي س��ینماگر پیشكس��وت 
س��ینماي ايران در اين باره معتقد است: جريان 
روش��نفكرمآبي كه در برهه اي خود را از سیستم 
جدا كرد يكي از طرفداران تفكیك جشنواره فیلم 
فجر اس��ت. اين جريان پس از دوران اصالحات 
پايگاهي در سیستم اجرايي حوزه فرهنگ تشكیل 
داد و همه تالش خود را به كار برد تا به جهانیان 
بگويد ما با اين سیستم نیستیم! آنها امروزه براي 

خود جشنواره هاي مجزا به راه انداخته اند!
بازيگ��ر فیلم س��ینمايي »زادب��وم« مي افزايد: 
متأس��فانه اين اتفاق نه تنها در حوزه سینما كه 
در بخش هاي ديگر هم به ش��كل هاي گوناگون 
وجود دارد. داس��تان جداشدن بخش هاي ملي 
و جهاني فیلم فجر نش��ئت گرفته از اين مسئله 

است. كساني كه اعتقاد زيادي به مباني انقالب 
اسالمی ندارند با توجیه اينكه ناگزير هستند كار 
كنند و ديده شوند و آثارشان ارزيابي شود براي 
خود برنامه هايي راه اندازي كرده اند و امروزه بدنه 

محكمي هم دارند. 
وي با تأكید بر اينكه بدنه اي��ن افراد آنقدر محكم 
ش��ده كه رئیس س��ازمان س��ینمايي به تنهايي 
نمي تواند با آنها مقابله كند، اضافه مي كند: اصالح 
اين اتفاقات ناخوشايند يك حركت جمعي و فوري و 
انديشمندانه را طلب مي كند. اين جمع مدت هاست 
موفق شده اند خود را به استقالل نسبي برسانند و 

در حوزه سینما راه خود را جدا كنند. 
توكلي خاطرنشان مي كند: جمع كردن بساط آنها 
از عهده يك فرد خارج است و اين نخبه هاي سینما 
هستند كه بايد گردهم آيند و تدبیري فوري براي 
برچیدن بساط اين افراد انديشه كنند، نخبه هاي 
سینما خواهان ادغام مجدد بخش ملي و جهاني 
جشنواره فجرند و با اينكه سینما در حال حاضر 
معضالت بسیاري دارد اما آنها مي خواهند در قدم 

اول تكلیف اين افراد روشن شود. 
ب��ه اعتق��اد وي، حوادث��ي مانن��د تفكی��ك 
جش��نواره هاي مل��ي و جهاني فجر يك ش��به 
رخ نداده كه بتوان يك ش��به آنها را عوض كرد. 
سال هاست بر اس��اس چیدمان غلط در سینما، 
مانند ساختن يك ساختمان معیوب، آجرهاي 
غلطي روي هم قرار گرفته و س��ینماي معیوبي 
را شكل داده كه امروزه ش��اهد آن هستیم. اين 
اتفاق نه تنها در س��ینما ك��ه در تئاتر، هنرهاي 
تجسمي و به طور كل همه بخش هاي فرهنگي 

و هنري كش��ور رخ داده و ما شاهد حیف و میل 
شدن شديد بودجه هاي فرهنگي و جوالن دادن 
افرادي در اين هنرها هستیم كه كمترين خرد و 

دانشي در حوزه كاري خود ندارند. 
   سـينماي ايران به جاي جهاني شـدن  

جشنواره اي شد
اما از س��ويي ديگر وحید جلیلي دبیر جشنواره 
فیلم عم��ار درباره جش��نواره جهاني فیلم فجر 
می گويد: »اينكه تصوير واقعي از ايران به فضاي 
سانسور ش��ده اروپا و امريكا و جهان ارائه كنیم، 

كار انقالبي است.« 
وي درباره ادغام يا جداكردن جش��نواره جهاني 
فیلم فجر از بخش ملي نگاه ديگري دارد و در اين 
باره به باش��گاه خبرنگاران جوان، مي گويد: بايد 
بگذاريم كمي زمان بگذرد اما اصل برگزاري اين 
رويداد اتفاق خوبي است و به نظرم بايد زودتر هم 

اتفاق مي افتاد. 
به گفته وي ج��دي گرفتن حض��ور بین المللي 
س��ینماي ايران مس��ئله مهمي اس��ت كه بايد 
توجه ويژه به آن ش��ود. در طول بیش از دو دهه 
و با داش��تن ظرفیت هاي بس��یار زياد و متنوع، 
فیلم هاي ايراني تنها به چند جش��نواره محدود 
اروپايي و غربي ارسال مي شدند و آنها هم اهداف 
سیاسي خودشان را دنبال مي كردند. آنها همواره 
تالش كردند يك تصوير متناس��ب با منافع خود 
از س��ینماي ايران به جهان ارائه دهن��د اما بايد 
اين حلقه انحصار مي شكس��ت. ما بايد در جهان 
و در منطقه و در كشور هاي اسالمي مخاطبان و 
مشتريان خودمان را جست وجو مي كرديم. اشتباه 
بزرگ و اس��تراتژيكي كه به نظرم خسارت هاي 
فرهنگي و اقتصادي به س��ینماي اي��ران زد، به 
قول ش��هید آويني اين بود كه سینماي ايران به 
جاي اينكه جهاني شود، جشنواره اي شد، يعني 
براي بعضي از مديران سینمايي در كشور يا بعضاً 
سینماگران چند پیرزن در س��ینماتك پاريس 
بیشتر از يك میلیارد مخاطب مس��لمان در 5۰ 

كشور اسالمي ارزشمند شدند. 
وي مي افزاي��د: س��ینماي ما مي توان��د از لحاظ 
اقتصادي به مش��تري هاي خارجي متكي شود و 
اصلي ترين صادرات فرهنگي جمهوري اسالمي 
صادرات سینمايي باش��د، البته اگر از آن فضاي 
انفعالي و غرب زده حاكم بر بخش هايي از مديريت 
و سینماي ايران فاصله بگیريم. جلیلي در پاسخ 
به اين سؤال كه مي توانیم هنر انقالبي را با تثبیت 
شدن جشنواره جهاني فجر صادر كنیم، مي گويد: 
هنر انقالب يك طیف است، همین كه شما يك 
تصوير واقعي از ايران به فضاي سانسور شده اروپا و 
امريكا و جهان ارائه كنید يك كار انقالبي كرده ايد، 
چون رسانه هاي غربي 18۰درجه مخالف واقعیات 
اي��ران را تعريف مي كنند، پس ه��ر اتفاقي براي 
بازنمايي درست واقعیت هاي ايران امروز در جهان 

بیفتد، يك اتفاق انقالبي است.

جليلي : سينمـاي ما مـي تواند 
ــه  ب ــادي  اقتص ــاظ  لح از 
مشتـري هـاي خارجي متكي 
ــود و اصـلي ترين صادرات  ش
فـرهنگـي جمهوري اسالمي 
ــد ــينمـايي بـاش صادرات س

 جزئيات برگزاري شانزدهمين دوره
بزرگداشت هفته تئاتر اعالم شد

محمودرضـا رحيمي دبير شـانزدهمين دوره جشـن هاي خانه تئاتر 
كه بـه مناسـبت روز جهاني تئاتـر برگزار مي شـود، گفت: 1۶سـال 
اسـت كه اين رسـم به دليل هم افزايي انجمن ها تشـكيل مي شـود. 
اين جشن برنامه هاي مختلفي را به قصد معرفي اصل كرامت توسط هنرمندان 
در نظر گرفته است و ما هر روز اين جشن را به نام يكي از اساتید تئاتر از جمله 
عباس جوانمرد، بهرام بیضايي، ژاله علو، علي نصیريان، پري صابري، محمود 
دولت آبادي و ايرج راد برگزار مي كنیم. وي با معرفي اعضاي شوراي هنري 
جش��ن افزود: مريم معترف، اصغر همت، مهدي قلعه، مجید گیاهي و 
بهزاد مرتضوي از اعضاي هنري اين جش��ن هس��تند كه امسال سعي 

كرديم اين جشن با چشم انداز هاي خانه تئاتر مقارن باشد. 
اين جشن  متشكل از انجمن هاي نمايشنامه نويسان، كانون كارگردانان براي 
شناخت كارگردانان متولد باالي دهه 6۰ كه اولین كارشان را ارائه مي دهند و 
با مشاركت سالن سپند و استاد انتظامي به اجرا خواهد رفت. انجمن بازيگران، 
انجم��ن طراحان صحن��ه و لباس، انجمن منتق��دان و پژوهش��گران، انجمن 
نمايش هاي خیاباني كه به آسیب هاي اجتماعي و جنبه هاي تفكري مي پردازد، 
انجمن نمايش هاي عروس��كي، كانون تئاتر كودكان و نوجوان )مش��اركت با 
كودكان و ايجاد تئاتر خالق( و انجمن طراحان پوستر ها نیز از جمله اين انجمن ها 
هستند. دبیر شانزدهمین دوره هفته تئاتر با اشاره به اينكه تئاتر محل تماشاست، 
گفت: بايد نامگذاري روز هنر هاي نمايش��ي در تقويم جاللي به روز تئاتر اعالم 

مي شد نه فقط روز هنر هاي نمايشي چراكه اين براي ما مهم است.


