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حسین شهابی در گفتگو با صبا از فیلم جدیدش میگوید:

پس از هفت ســال ،فیلــم جدیدی از
کیومرث پوراحمد

پنجاه قدم آخر
بدون  17دقیقه آخر!

سال گذشــته پس از مد تها کیومرث
پور احمد با فیلم «پنجــاه قدم آخر» به
عنوان کارگردان به ســینما بازگشــت.
«اتوبوس شــب» آخرین فیلم پوراحمد
بود که در سال  85کارگردانی کرده بود
و مهمتریــن کار او در ایــن فاصه هفت
ســاله تدویــن بینظیر فیلــم «کالس
هنرپیشــگی» علیرضا داوودنــژاد بود.
امــا «پنجــاه قدم آخــر» کــه از امروز
در ســینماهای کشــور اکران شده در
جشنواره فجر با حاشــیههای متعددی
مواجه شــد که مهمترینش واکنشهای
منتقدان و مخاطبان به یک سوم پایانی
فیلم بــود .در زمان اکــران فیلم در برج
میالد همه چیز به خوبی پیش میرفت
تا وقتــی فیلم به یک ســوم پایانی خود
رســید .اینجا بود که کم کم صدای کف
و ســوتهای مخاطبان در ســالن برج
میالد بلند شد و مردم با خندههای بلند،
اعتراضشان را به این فیلم نشان دادند.
بعد از اکران در برج میــاد ،پور احمد از
واکنش تماشــاگران عصبی شده بود و
در نشست پرســش و پاسخ فیلم و حتی
در روزهای پس از آن واکنشهای تندی
به اعتراضات نشان داد .اما با گذشت زمان
و حرف و حدیثهایی که پیرامون اکران
قریبالوقوع فیلم وجود داشت پوراحمد
از موضع تند قبلیاش پایین آمد و چون
انگار نمیخواست اتفاقات برج میالد وقت
اکران در سالنهای سینما هم رخ دهد در
مشورت و همفکری با تهیهکننده این کار
سعید سعدی و مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس به عنوان اسپانسر
مالی توافق کرد که هفــده دقیقه از این
فیلم برای اکران عمومی حذف شــود و
«پنجاه قــدم آخر» با تدویــن مجدد به
ســینماها بیاید .باتوجه به موضوع این
فیلم (سرگذشت واقعی یکی از نیروهای
اطالعات لشــکر زرهی نجف اشرف که
برای شناســایی یک منطقه مینگذاری
شده در خاک عراق میرود و  ۱۷روز تمام
ی انتظار میکشــد) قرار بود
با پایی زخم 
اکرانش از سوم خرداد و به مناسبت سالروز
آزاد سازی خرمشهر آغاز شود اما به دلیل
اینکه فیلم «زندگی جای دیگریست» از
کف فروش نیفتاد اکران فیلم دو هفته به
تأخیر افتــاد .در «پنجاه قدم آخر» بابک
حمیدیــان ،طناز طباطبایی و ســلمان
فرخنده(بازیگری که به دلیل شــباهت
ظاهــری و صدایش به مرحوم خســرو
شــکیبایی بیش از همه مورد توجه قرار
گرفت) بازی میکنند .البته داستان حذف
سکانسها یا دقایقی از یک فیلمها برای
اکران عمومیتنها مختص به پور احمد
و «پنجاه قدم آخر» نیست .در سالهای
گذشته بارها اتفاق افتاده که کارگردانان
وقتی واکنش منفی منتقدان به بخشی
از فیلمشان را در جشــنواره دیده بودند
برای اکران عمومی دســت به تغییراتی
در زمان یــا تدوین فیلــم زده بودند .در
حال حاضر فیلم اکران شــده «متروپل»
مسعود کیمیایی هم یکی از فیلمهاست
که کارگردانش یک ســری صحنههای
فیلم را حذف کرده و دو ســال پیش هم
محمد علی باشه آهنگر زمانی که واکنش
منتقدان را در نمایش برج میالد به ریتم
فیلم «ملکه» دید ،به فکــر این افتاد که
دقایقی از ابتدای فیلماش را به دلیل باال
بردن ریتم کار حذف کند ،کاری که اتفاقاً
به نفع فیلم شد و باید امیدوار بود حذف
آن  17دقیقه از فیلم پوراحمد هم به نفع
فیلم شده باشد.
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یک مترجم در ایران ،انگلستان و فرانسه

حسین شــهابی که
ایــن روزهــا پروانه
نمایش فیلم دومش
«حــراج» صــادر
شــده قصــد دارد
فیلــم ســومش به
نام «مترجــم» را به
زودی جلوی دوربین
ببرد .حسین شهابی
که در ســی ویکمین
جشــنواره فیلــم
فجر با اولیــن فیلم
ســینماییاش «روز
روشــن» کاندیدای دریافت چندین ســیمرغ بلوریــن در بین فیلم اولیها شــده بود پس از
اکران اولین فیلماش در دی « 92حراج» را بهعنوان دومین اثر ســینماییاش جلوی دوربین
برد .فیلمیکــه به تازگی پروانه نمایش خود را گرفته و قرار اســت با آغــاز اکران طرح هنر و
تجربه در این طرح روی پرده برود .اما شــهابی در گفتگو با صبا خبر از ساخت فیلم جدیدش
میدهد« :به تازگی در حال آمادهســازی فیلم جدیدم به نام «مترجم» هســتم که  70درصد
فیلم در لندن فیلمبرداری میشــود و  30در صد در تهران .البته چهار ســکانس از فیلم هم
در شــهر پاریس میگذرد ».به گفته شهابی تهیهکننده این فیلم یک شــرکت انگلیسی به نام
 art picture londanاست و بازیگران فیلم از ایران و انگلستان انتخاب میشوند« :در حال
رایزنی با چند بازیگر مطرح ســینمای ایران و چند بازیگر جوان توانمند تئاتر هستم .بازیگران
انگلیســی هم از بهترینهای انگلیس هستند که به علت قطعی نشــدن حضورشان و تعهد به
شرکت انگلیســی نمیتوانم نامی از آنها ببرم ».تمام عوامل این فیلم در پشت دوربین ایرانی
خواهند بود و گویا اگر همه چیز فراهم شود اواخر شــهریور «مترجم» کلید خواهد خورد .این
فیلم داستان زندگی خانم جوانی است که برای گرفتن اقامت انگلیس در یک شرکت انگلیسی
مشغول به کار ترجمه میشود و اتفاقاتی رخ میدهد که داستان شکل میگیرد.

در چهاردهمین جشن حافظ اتفاق میافتد

کاوش بعد از ده سال پشت دوربین

 22خرداد و در چهاردهمین جشن حافظ از یک عمر
فعالیت خســرو دهقان در زمینه نقد ســینما تقدیر
خواهد شد .پیش از این هم در جشن حافظ از زندهیاد
علیرضا وزل شمیرانی ،تهامینژاد ،جواد طوسی ،بیژن
اشــتری ،محمد آقازاده ،سعید خاموش ،جمال امید و
عباس بهارلو تقدیر شده بود .خسرو دهقان از آن دسته
منتقدانی است که به واسطه عدم نیاز مالیاش به دنیای
ســینما به دور از جناح بندیهای مرســوم و تشکیل
شده این روزها در بین بســیاری از منتقدان ،فیلمها
را نقد میکند .هر چند دهقان سابقه فیلم نامهنویسی
یا حضور بهعنوان مشاور در کنار فیلمنامهنویسها را
دارد اما عمده فعالیت او کار در رشته تخصصی خودش
حسابداری صنعتی بوده اســت .دهقان که این روزها
 67سالگیاش را تجربه میکند سی و پنج سال است
در نشریات تخصصی ســینما نقد فیلم مینویسد .این
فعالیت که از ســال  48با مجله «فردوسی» آغاز شده
بود هم اکنون هــم در ماهنامههای «فیلم» و «دنیای
تصویر» ادامه دارد.

ده ســال از زمانی که برای آخرین بــار حبیب
کاوش پشــت دوربین کارگردانی قــرار گرفت
و فیلــم «محفــل ایکس» را ســاخت میگذرد.
کارگردانی که از هفت فیلــم کارنامه کار یاش
پنج فیلم متعلق به دهه شصت است و در دو دهه
اخیر تنها ســه فیلم کارگردانی کرده  .کاوش 70
ساله در ســا لهای اخیر پرحاشــیهترین روزهای
حضورش در ســینما را گذراند .زمانی که در اوج
التهابات ســینمایی به عنوان ســخنگوی شورای
صنفــی نمایش در دوره جواد شــمقدری انتخاب
شــد .حاال و پس از ســپری شــدن دوره کاریش
در ســازمان ســینمایی او هم مثل دوستانش به
فکر بازگشــت به دنیای ســینما افتــاده و «چند
روز شــگفت انگیز» عنوان فیلمی اســت که فیلم
نامهاش را برای دریافت پروانه به شــورای پروانه
ســاخت ارائــه داده اســت .کاوش همزمــان
تهیهکنندگــی این فیلم کــه موضوعی اجتماعی
دارد را بر عهده گرفته است.

تجلیل از یک منتقد مستقل روایتیازچندروزشگفتانگیز

دکتر رفیعی در گفتگو با صبا از این روزهایش میگوید

حتم ًا سالتو را میسازم

دکتــر علــی رفیعی
چهره شــناخته شده
تئاتر ایران در جلســه
نشســت فیلــم «آقا
یوســف» گفتــه بود
طرحهای زیادی دارد
که فقــط منتظر پیدا
شــدن تهیــه کننده
میگردد تــا آ نها را
بســازد .او در این سه
سال تا مرز تولید فیلم
هم رفت ولی نتوانست
پروژه جدیدی را کلید
بزند .با این حال رفیعی هنوز خسته نشده و برای ساخت فیلم جدیدش درخواست پروانه ساخت
داده است .به گفته رفیعی به این دلیل که هنوز هیچ چیز راجع به فیلم جدید او قطعی نیست فع ً
ال
نمیخواهد در این زمینه صحبتی کند .اما یکی از پرحاشیهترین اتفاقات یکی دو سال اخیر ساخت
فیلم سینمایی «سالتو» به کارگردانی علی رفیعی و تهیهکنندگی جهانگیر کوثری بود ،این کار حتی
تا مرحله پیش تولید هم رفت اما اختالف عمیقی که بین رفیعی و کوثری به وجود آمد باعث شد دو
طرف از همکاری با یکدیگر انصراف دهند .با این حال رفیعی در گفتگو با صبا از قطعی بودن ساخت
این فیلم خبر میدهد« :هنوز هم مشغول بازنویســی و تکمیل فیلمنامه سالتو هستم و قصد دارم
این پروژه را تحت هر شرایطی تولید کنم چرا که دلبستگی زیادی به این فیلم دارم و سالتو حتماً
ساخته خواهد شد ».اما رفیعی امکان همکاری دوباره با کوثری را محال خواند و گفت« :اص ً
ال حاضر
نیستم نامش را هم بشنوم .همان یک باری که از او ضربه خوردم کافی است ».کارگردان «ماهیها
عاشق میشوند» از اجرای احتمالی یک نمایش نامه جدید هم خبر داد و گفت« :صحبتهایی هم
برای اجرای تئاتر«خاطرات و کابوسهای یک جامهدار از زندگی و قتل امیرکبیر» انجام شده که در
صورت مهیا شدن شرایط این نمایش را روی صحنه میبرم ».تئاتر «یرما» آخرین تئاتری بود که
دکتر رفیعی کارگردانی کرده و روی صحنه برده بود.

عیادت رئیس سازمان سینمایی از آق حسینی

شبکهنمایشخانگیمیزباناولینسریالانیمیشن

حجت اهلل ایوبی رئیس ســازمان سینمایی در مدتی
که از حضورش در رأس مدیریت ســینما گذشــته
سعی کرده با اهالی سینما رابطه خوبی برقرار کند.
عیادت او از چهرههای قدیمی و سرشناس سینما از
جمله عزت اهلل انتظامی ،جمشــید مشایخی ،محمد
علی کشاورز ،هما روستا ،ولی اهلل شیراندامی یا رفتن
پشــت صحنه فیلم کارگردا نهای باسابقهای چون
بهمن فرمان آرا در این چند مــاه دائماً اتفاق افتاده
تا ایوبی نشان دهد همچنان به دنبال همراه شدن با
هنرمندان و بالطبع همراهی هنرمندان با مجموعه
مدیریتی خودش اســت .اتفاقی که برای بسیاری از
هنرمندان غافلگیر کننده و روحیه بخش بوده است.
این بار ایوبی جهت عیادت از داوود رشیدی به خانه
او رفته است .رشــیدی که چند وقتی حال جسمی
مناسبی ندارد در این دیدار به همراه احترام برومند
همسرش ،لیلی رشیدی دخترش ،افسانه چهره آزاد
و شاهرخ فروتنیان میزبان رئیس سازمان سینمایی
بودند.

سری دوم از مجموعه «زرد مشــکی» پروانه نمایش
خانگی خودش را دریافت کرده و قرار است از این هفته
در سوپرمارکتها و فروشــگاههای عرضه محصوالت
فرهنگی و هنری توزیع شود .سری اول از این مجموعه
توسط کیانوش عابدی و در سال  90ساخته شده بود
که مالک اصلی آن تلویزیون لقب گرفت اما در ســری
دوم حاصل کار عابدی و همکارانش قرار است به عنوان
اولین سریال انیمیشن شبکه نمایش خانگی وارد بازار
شود .به گفته مهدی شمس مدیر پخش مؤسسه سینما
رسانه آسیا مجموعه دوم «زرد مشکی» قرار است در
 26قســمت  25دقیقهای هرهفته توزیع شود .محمد
رضا بادکوبه به عنوان مجری طرح ،فریدون عموزاده به
عنوان فیلمنامهنویس و سید سعید شیخ زاده به عنوان
مدیر دوبالژ عوامل اصلی تولید این مجموعه هستند.
شخصیتهای این انیمیشن تعداد زیادی دوچرخه با
حاالت و رفتار انسانی هستند.

رشیدیوخانوادهمیزبانایوبی دوچرخهها در راه
سوپرمارکتی محل!

بازگشت به کارگردانی پس از ده سال با ساخت «دالواره»

فقیهسلطانی:بهزودی
فیلمبلندمیسازم
فقیه سلطانی از ساخت مستند داستانی
«دالواره» در اســتان کهگیلویــه و
بویراحمد ،خبر داد.این بازیگر شناخته
شده تئاتر و ســینما ،با وقفهای ده ساله
دوباره به کاگردانی فیلم کوتاه و مستند
بازگشته است و قصد دارد فیلم تازهاش
را با موضوع مشــکالت دختران عشایر
پیش ببرد ،وی پیش ازاین آثار مستندی
چون «نام حسن» را در کارنامه داشته
اســت .ســلطانی درباره دیگر عوامل
این فیلــم به صبا میگویــد« :جوانان
هنرمند یاســوجی نشــان دادهاند که
بسیار بااستعداد هســتند و حتماً برای
عوامل فیلــم و ازجمله تصویربرداری از
آنها استفاده خواهم کرد ،هنرجویانی
که در حوزه هنری و ســینمای جوان
یاسوج با تمام کمبود فعالیت میکنند
به خاطر استعداد بسیارشــان نظرم را
جلب کردهاند و میخواهم حتماً دراین

فیلم با آنها همکاری داشــته باشم».
وی با بیاناینکــه بازیگراناین اثر نیز
ی منطقه خواهند بود ،اضافه میکند:
بوم 
«هنرمندانی چون علی فتح الیق زاده
که آثار قابل توجهی در حوزه مســتند
دارد ،دراین اســتان ساکن هستند که
کارشان بســیار باکیفیت است و سطح
قابل قبولی دارد ،ســعی میکنم حتماً
از وی نیز بــرای همکاری دعوت کنم».
ســلطانی همچنین درباره زمان شروع
این پروژه توضیح داد 20« :شهریور قرار
ت این پروژه را کلید بزنم و لوکیشنها
اس 
هم از اســتان کهگیلویــه و بویراحمد
انتخاب شدهاند ».وی با اشاره به عالقه
و انگیزه بسیاری که برای ساخت فیلم
کوتــاه دارد ،ادامه میدهــد« :در واقع
تاکنون فرصتی بــرای پرداختن بهاین
حوزه نداشتم ،اما درآینده ،ساخت چند
کار کوتاه را در برنامــهام دارم که اگر با

نتیجه دلخواهم مواجه شــود ،حتماً به
سمت ساخت فیلمهای بلند میروم و در
واقع به طور جدی دراین فکر هستم».
ل ایفای نقش در
او در حال حاضر مشغو 
سریال «زخم» به کارگردانی مسعود آب
پرور است که برای پخش از شبکه سوم
سیما تولید میشود ،سلطانی دراین باره
نیز میگوید« :این ســریال سه اپیزود
دارد که مــن در اپیــزود اول آن بازی
میکنم ».وی که بــه تازگی با موفقیت

اجرای نمایشــنامهخوانی «پابرهنه در
پارک» نوشته نیل ســایمون را پشت
سرگذاشته است ،قصد دارد اجراهایی
از این نمایش را در شــهرهای شیراز،
اصفهان و تبریــز روی صحنه ببرد که
اولین تجربهاش در حوزه کارگردانی
تئاتــر به حســاب میآید .ســلطانی
همچنین از همین نویسنده اثر «هتل
پالزا» را نیز برای نمایشــنامهخوانی
اجرا خواهد کرد که مهســا مهجور از

بازیگران قطعی آن است .سلطانی در
دو سال گذشــته حضور مستمری در
تئاتر با بــازی در نمایشهای «بهار و
آدم برفــی»« ،یک تنبیه با شــکوه»،
«روز ســیاوش» و «خواهرانه به وقت
خیزران» داشــته اســت.این بازیگر
ســینما وتئاتر ،دانش آموخته ادبیات
نمایشی از دانشگاه آزاد اسالمیاست
و رشته بازیگری را نیز در مدرسه هنر
و ادبیات صدا و سیما گذرانده است.

چهرههاگفتند
ضیاالدین دری :ساخت موزه و شهرک تلویزیونی
شدنی نیست!
فکر نمیکنم موضوع ســاخت شهرک و موزه تلویزیونی
آنقدرهــا جــدی باشــد؛ چرا کــه حتــی انجــام دادن
مقدماتاین کار حداقل یک بودجه کالن  10میلیاردی
میخواهــد که بــه نظرماین کار اصال ً شــدنی نیســت؛
اساســا ً در پروژههای صدا و ســیما باید همه چیز را به
علت بیپولی کپیبرداری کرد( .ایسنا)
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خســرو ســینایی :جرقههای تهیه فیلمنامــه «جزیره
رنگین» در پی پیشنهاد همسرم «گیزال وارگا»
مطمئنــم کهایــن فیلــم اثــری چشــمنواز و دارای
ســکانسهایی جذاب بــرای هر مخاطــب در اقصی
نقاطایــران اســت که به نوعــی معرف شــیوه و نوع
زندگــی جزیرهنشــینان نیز هســت فیلــم را برای
مردم میسازم و نه گیشه و چشــمیبه جشنوارهها
ندارم(.فارس)

رهبر قنبری :فیلم «او خواهد آمد»،روایتی شــاعرانه
از معنای هستی
به تازگی نــگارش فیلمنامه «او خواهدآمــد» را به پایان
برده و آن را به بنیاد سینمایی فارابی تحویل دادهام.این
فیلمنامهروایتیتازهازنوجواناندرکوهستانهایشمال
کشوراستوقصددارمدرخاللیکقصهتعریفیازذات
معنا و هستی ارائه دهم .قصد دارم شعر ناب تصویری از
معناومفهومهستیارائهدهم( .مهر)

افشینهاشــمی :اجــرای «مصاحبه» منتظــر نظر مرکز
هنرهای نمایشی است
نمایش «مصاحبه» که محمد رحمانیان در حدود  ۱۵سال
پیش آن را اجرا کرده بوداین بار با کارگردانی و بازی من و
بازیعاطفهنوریرویصحنهتئاترخواهدرفت.ایننمایش
فروردیندردانشگاهاستنفوردکالیفرنیابهزبانانگلیسی
روی صحنه رفت که من و عاطفه نوری بازیگران آن بودیم
کهاستقبالدرآنجاعالیبودوراضیبودم(.سینماپرس)

نظرسنجیاز هنرمندان

آیاسینمایما
افسرده شده؟

دراختتامیهیازدهمینجشنوارهفیلمکوتاهدانشجویینهال،
پیمان معادی به نمایندگی از هیئت داوران این جشنواره،
بیانیهای قرائت کرد .در بخشی از آن آمده بود . . .« :با هیجان
زیاد فیلمها را یک به یک دیدیم و یادداشت برداشتیم و
کنجکاووکنجکاوترشدیمکهچرااینقدرذهنهاتاریکاند،
چهقدر قبر ،چهقدر پوچی ،مرگ ،بیهویتی و سردرگمی
را زیاد داشتیم و کمتر قصه و داستان و اصالت تصویر و
خالقیت دیدیم » . . .نظرسنجی این هفته «صبا» به همین
موضوع نگاه دارد .آیا ذهنها در سینمای ایران تاریکاند؟
یا کام سینما زیادی تلخ است؟ آیا سیاهنمایی واقع ًا در آثار
سینماگرانکنونیوجوددارد؟بهطورکل،آیاسینمایامروز
افسردهاست؟

هاتف علیمردانی :اگر سینما
افسرده است بهدلیل واقعیتهای جامعه
است،ماجامعهشادینداریمبههمیندلیل
سینمای شادی نداریم .هر چه در جامعه
است در ســینما نمود پیدا میکند .البته
این موضوع بهدلیــل جذب مخاطب هم،
بزرگنمایی و دراماتیکتر میشود .دلیل
افسرده بودن سینما این است که جامعه
شاد نیســت .وگرنه بله ،سینمای ما مثل
جامعهمان افسرده است.
علیرضا محمودی :من با واژه سیاهنمایی
و افسردگی مشکل دارم .این کلمات برای
کوبیدن برخی آثار است و هر داستانی حال
و هوا و دالیل خودش را دارد .با این واژهها
جریانسازی شــده که روزنامهها هم به
این موج دامن میزنند .افسردگی در روان
انسانهاست و به سینما نمیتوان این واژه را
اطالق کرد .باید شرایط فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی بررسی شود .اگر فیلمنامه ،شاد
باشد مترادف ابتذال میشود .فیلم کمدی
باید برای شــاد کردن مردم ساخته شود.
نشانههای آسیبی به نام سیاهنمایی وجود
ندارد و در یک تــا دو جمله نمیتوان این
کلمهراتعریفوتبیینکرد.چنینترکیبی
مانندمعناگراوجودخارجینداردوبیمعنی
است و واژه سیاهنمایی و افسردگی اطالق به
آدمهاست،فیلمبایدکیفیتزیباییشناسی
داشته باشد .اگر پایان فیلم مطابق میل ما
نباشد نباید گفت این فیلم تلخ است و نباید
همه فیلمها یکجور و یک شکل ،شاد یا
افسرده باشد.
مازیار فکری ارشــاد :بله سینمای ما
سینمای افسردهای است .چون افراد جامعه
ما افسرده هستند بهدلیل  1001مشکل
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی.انتظاراینکه
سینما چیز دیگری نشــان دهد انتظاری
بیجاست و از وظایف سینماست که آدم
بهتری بسازد و راست و واقعیت را بگوید.
اصالح سینما ،آینده اجتماع است ،طبیعی
است که ســینما واقعیت را نشان دهد که
متأثر از جامعه است .کام سینماگران در
 8سال گذشته تلخ شد .محدودیتهایی
که سر راه ســینما وجود داشت در ذهن
فیلمسازوفیلمنامهنویستأثیرمنفیداشت
و بازخوردی که در فیلمهای این سه ،چهار
سال مشاهده شد تلخ بود .اوضاع و احوال
جامعه و مشکالت اقتصادی تأثیر شدید
داشته اســت ما در عرصه مختلف شاهد
مشکالتفرهنگیومحدودیتهایموجود
درجامعههستیمکهباعثتلخیوسیاهیو
افسردگی در سینمای ما میشود.
هوشنگگلمکانی:در این مورد میتوان
مقاله نوشت و در چند جمله نمیتوان در
مورد آن سخن گفت .در جشنواره اخیر این
موضوعرامیتواندید.بههرحالاینفیلمها
مجموعهاینیستکهبرنامهریزیشدهباشد
بلکه از دل جامعه برمیآید .اگر سیاهنمایی
و امید هســت بازتاب مواردی است که در
جامعه دیده میشود .سینماگران آدمهای
همین جامعه هســتند و در فیلمهای این
جشــنواره حتی فیلمهای کمدی هم به
نحوی تلخ بودند و این حال و هوای جامعه
است .اگر حال و هوا شاد باشد ،فیلمهای شاد
ساخته میشود ،اما فیلمهای شاد ،به ندرت
وجود دارد که عمومیت ندارد و برای ساخت
اینگونه آثار تلخ هم برنامهریزی انجام نشده
است ،بلکه حال و هوای جامعه است.

شما
ره پیام

ک

شما هم به این سوال پاسخ دهید :
با نگاهی به آثار 10ســاله اخیر مسعود کیمیایی و
داریوش مهرجویی به نظرتــان کدام کارگردان از
آن یکی موفقتر است؟
 :1مسعود کیمیایی
:2داریوش مهرجویی
گزینه مورد نظرتان را به شماره 20008080802
پیامک بزنید.
محمدحســین فــرح بخــش :معمــاران خیانــت به
سینمایایران محکوم شوند
ســینمای امروز ما ،معلول کسانی اســت که دهه  60در
مســندهای ســینمای کشــور بودند و به اعتقــاد مناین
افراد باید برای فراری دادن مردم از سینما و ترور تفکر
سینمایی ،ترویج تفکر گلخانهای به جای سینمای مردمپسند
و شــخصی کردن ســینما ،بهعنــوان معمــاران خیانت به
سینمایایران محکوم شوند( .باشگاه خبرنگاران جوان)

