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 21جوالی 1899در ایلینوی به دنیا آمد .پدرش پزشک و مادرش معلم پیانو بود .دبیرستان را که تمام کرد در کانزاس سیتی به عنوان گزارشگر گاهنامه استار مشغول به کار شد .جنگ
جهانی اول که شروع شد او جوانی هیجدهساله بود .داوطلبانه در جنگ شرکت کرد ،به جبهه ایتالیا رفت و در واحد بهداشت مأمور حمل و نقل زخمیهای جنگ شد .همینگوی در این
جنگ به سختی مجروح شد و حدود یک سال را در بیمارستان به سر برد...

 24رمضان ١٤٣5

اکران تازهترین فیلم شهابی در سکوت خبری

آموزش فیلمنامه نویسی به روش مجازی
در جشنواره مقاومت

پای کامپیوتر
فیلمنامهنویس شوید!

آن دسته از عالقهمندان به سینما که دوست دارند
در زمینه آموزش فیلمنامهنویســی و جلوههای
ویژه میدانی آموزش ببیننــد ولی امکان حضور
در کالسهــای اینچنینی را ندارند جشــنواره
مقاومت برنامه جالبی برایشــان تــدارک دیده
است .امور استانهای سیزدهمین جشنواره فیلم
مقاومت در راســتای غنای محتوایی بیشتر این
رویداد سینمایی و بسترســازی برای گسترش
ابعاد آموزشــی و مطالعاتی جشــنواره در سطح
استانها و شــهرهای مختلف کشور در نظر دارد
کارگاههای آموزش مجازی فیلمنامهنویســی،
جلوههای ویــژه میدانی برگــزار نماید .علیرضا
عاقلزاده مدیر امور اســتانهای جشنواره فیلم
مقاومت با اعــام این خبر افــزود :عالقهمندان
برای شــرکت در این وب کنفرانــس میتوانند
تا تاریخ  ۲۵مرداد از طریق ســایت جشنواره به
نشانی filmmoqavemat@gmail. com
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .به گفته عاقلزاده
این کارگاهها با عناوین کارگاه فیلمنامهنویســی
«روند تبدیــل خاطره به فیلمنامــه» و «کارگاه
جلوههای ویــژه با موضوع آشــنایی با مقدمات
انفجــار در فیلمهــای ســینمایی» پیشبینی
شده است .او شــرایط ثبتنام در این کارگاهها
را «داشــتن حداقل مدرک تحصیلــی دیپلم»،
«آشنایی با رایانه و اینترنت» و «دارا بودن حداقل
 »ADSL۱۲۸عنوان کرده است و یادآور شد که
ثبتنام صرفاً از طریق سایت انجام میپذیرد .به
گفته عاقلزاده آخرین مهلت ثبتنام  ۲۵مرداد
 ۱۳۹۳است و در صورت تکمیل ظرفیت کارگاهها
اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام میکنند.
مدیر امور استانهای جشنواره مقاومت در پایان
صحبتهایش در خصوص چگونگی برگزاری این
کالسها هم گفت« :این کارگاهها از طریق فضای
مجازی به صورت وب کنفرانس ارائه میگردد».
البته هنوز خبری از اینکه چه اساتیدی قرار است
در این ویدئو کنفرانسهــا به آموزش متقاضیان
بپردازند نیست.
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محمد احمدی از «جنجال در عروسی» میگوید

تقابل بچهها با قاچاقچیان مواد مخدر

مترجم بعد از حراج میآید

حسین شهابی خیلی بی سروصدا پس از ساخت «روز روشن» به
سراغ ساخت فیلم دیگری به نام «حراج» رفت .فیلمیکه برخالف
فیلم اولش از بازیگر شناخته شدهای در آن استفاده نشده است.
جالبتر اینکه فیلم جدید حسین شهابی خیلی بی سروصداتر
هم به اکران عمومیرسیده است .شهابی در خصوص اکران فیلم
جدیدش به صبا میگوید« :اکران فیلم سینمایی حراج از دوشنبه
در پردیس سینمایی آزادی و ملت آغاز شــد و در ادامه با اضافه
شدن سایر سینماها با  12سالن به کار خودش ادامه میدهد .قب ً
ال
قرار بوداین فیلم در طرح هنر و تجربه اکران شــود اما از آنجایی
که معلوم نبود چه زمانی طرح اجرایی میشود تصمیم گرفتم به
صورت آزاد فیلم را اکران کنم و از هنر و تجربه انصراف دادم .روز
چهارشنبه یکم مرداد رأس ساعت  ،۲۲فیلم سینمایی «حراج»
در یک اکران خصوصی با حضور کارگــردان ،بازیگران و عوامل
تولید در سالن «شهر قصه» سینما آزادی در حضور اصحاب رسانه
رونمایی میشود ».به گفته شهابی «حراج» روایتگر خانوادهای
است که به خاطر مشکالت مالی مجبور به حراج وسايل خانه خود شدهاند .فریبا خادمی ،نسیم ادبی ،محمد کارت ،مهسا آبیز ،گیتی
قاسمی ،مریم ســرمدی ،محمد کارهمت ،محمد اکبری ،پریا ابراهیمی ،فرهاد مهدوی ،مریم رحیمی ،محمدرضا علیمردانی ،رضا
مهرابی زاده ،سونیا شیرازی ،شهره اشتری ،احمد شهابی ،مرتضی زارع و عصمت رضاپور دراین فیلم بهایفای نقش پرداختهاند .اما
مدتی پیش صبا خبر از ساخت فیلم جدیدی به نام «مترجم» توسط شهابی داده بود .شهابی در خصوص آخرین وضعیت مترجم هم
به صبا میگوید« :به دلیل درگیری برای اکران «حراج» کمیاز پیش تولید «مترجم» عقب افتادهایم اما انتخاب عوامل همچنان ادامه
دارد .از آنجایی که بخش اعظم فیلم در لندن فیلمبرداری میشود و کمپانی« »art pictures Londonتهیه کنند ه این فیلم است
عواملایرانی اعم از گروه فیلمبرداری برای تأیید ب ه این شرکت فرستاده میشوند که در صورت تأیید قراردادشان امضا شود .بازیگران
انگلیسی هم انتخاب شدهاند اما باید از طریق روابط عمومیشرکت تهیه کننده فیلم اعالم شود.

پاسخ مهشید افشارزاده به یک حاشیه
ایجاد شده برای فیلم «پنج ستاره»

آقای پرتوی
خودشان
نخواستند
اسمشان در
تیتراژ باشد

اولین تجربه فیلمســازی مهشید افشــارزاده بازیگر
سالهای گذشته ســینمای ایران برخالف انتظارها
با فروش بســیار خوبی مواجه شد و یکی از فیلمهای
میلیاردی امسال ســینمای ایران لقب گرفت .اما با
گذشت چند روز از پایان اکران این فیلم در سینماها
شــایعهای دهان به دهان چرخید که براســاس آن
کامبوزیا پرتوی یکی از نویســندگان فیلمنامه این
فیلم معرفی شد که نام او بنا به دالیلی در تیتراژ نیامده
است .به همین دلیل هم به سراغ افشارزاده رفتیم تا
اصل ماجرا را از زبان این کارگردان بشنویم .ماجرایی
که به شدت عجیب و در عین حال متأثرکننده است.
افشارزاده در خصوص این مســئله به صبا میگوید:
«حقیقت ماجرا این اســت که آقای علی اکبر قاضی
نظام نویســنده فیلمنامه «پنج ســتاره» هستند و
فیلمنامه یک بار توســط من و یک بار توســط آقای
پرتوی بازنویسی شد که در این بازنویسیها تغییراتی
در فیلمنامه به وجود آمد .بخشی از دیالوگها تغییر
کرد .اما درنهایت آقای پرتوی به دلیل مناعت طبعی
که دارند نخواستند اسمشان در تیتراژ ذکر شود و پیرو

چند روز پیش بود که اکبر عبدی در گفتگو با یکی از خبرگزاریها از
حضور در کار جدید سیدرضا خطیبی به نام «جنجال در عروسی»
ی که به گفته عبدی قرار است در ایران و فرانسه کار
خبر داده بود .فیلم 
شود.برایاطالعاتبیشتربهسراغمحمداحمدیتهیهکنندهاینکار
ن این پروژه جدید بینالمللی سینمایایران از
رفتیم تا ببینم داستا 
چه قرار است که با تکذیب احمدی در خصوص بینالمللی بودن آن
مواجه شدیم .احمدی در خصوصاین فیلم و حضور اکبر عبدی در آن
به صبا میگوید« :ما صحبتهایی اولیهای با آقای عبدی انجام دادیم
اماقراردادیامضانشدهوهنوزهیچچیزقطعینیست.وفیلمهمتماماً
در یزد فیلمبرداری میشود و قرار نیست به فرانسه برویم .مسئولیت
انتشــاراین خبر هم بر عهده آن خبرگزاری اســت ».اما احمدی
توضیحات تکمیلی دیگری هم در این خصوص به صبا میدهد« :در
حال حاضر مشغول آماده سازی مراحل پیش تولید فیلم سینمایی به
نام«جنجالدرعروسی»بهنویسندگیوکارگردانیسیدرضاخطیبی
سرابیهستیم.فیلمدرژانرکمدیفانتزیوباموضوعکودکونوجوان
است .هنوز هیچ یک از عوامل فیلم مشخص نشده فقط خود من به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده دراین پروژه هستم .تالش میکنیم هرچه
سریعترفیلمراتولیدکنیموبهجشنوارهفیلمکودکامسالبرسانیمودرجشنوارهفیلمفجرامسالهمقطعاًحضورخواهیمداشت».نکتهجالب
توجهدرخصوصرضاخطیبیایناستکهاوتاقبلازاینتنهایکفیلمدرژانروحشتبهنام«حریم»ساختهوحضوراوبهعنوانکارگردانیک
ی عجیب است .احمدی دراین خصوص میگوید« :این انتخاب برمیگردد به شناخت من از آقای خطیبی .من او را از خیلی
فیلم کودکانه کم 
قبلتر میشناسم ،به تواناییهایش هم کام ً
ال آگاهم به همین دلیل تصمیم گرفتم دراین ژانر با او کار کنم ».البته وقتی احمدی خالصه داستان
را برای صبا تعریف کرد به نظرمان انتخاب خطیبی خیلی هم بیراه نیست .داستان «جنجال در عروسی» ازاین قرار است که در یک مراسم
عروسی کودکان را به باغ محل برگزاری جشن راه نمیدهند و به کلبهای در انتهای باغ تبعید میکنند ،بچهها متوجه میشوند برگزار کنندگان
مراسم عروسی قاچاقچی مواد مخدر هستند لذا تصمیم میگیرند به پلیس اطالع دهند و ماجرا از اینجا آغاز میشود.

درخواســت آقای پرتوی من هم نخواستم به عنوان
بازنویس فیلمنامه نامم در تیتراژ باشد ،در حالی که
زحمت زیادی برای فیلمنامه کشیدم .اگر اسمم را در
تیتراژ فیلم میزدم نگرشها نسبت به فیلمم عوض
میشد .اینها دالیلی بود که نام آقای پرتوی در فیلم
نباشد اما دلیل وجود این حواشــی را نمیفهمم .ما
مبهوت اسامی هستیم و اگر اثری نام بزرگی پشتش
نباشــد هیچ کس اعتنایی به آن اثــر نمیکند .این
مسئله به ارشاد هم کشیده شده .یکبار فیلمنامهای
را با نام خودم برای دریافت پروانه به ارشاد دادم و رد
بعد همان فیلمنامــه را با نام دکتر
شــد و چند وقت 
فالنی با ذکر تحصیالت در حوزه روانشناســی ارائه
دادم که پروانه ساخت گرفت .دوستان بدون اینکه
سایر جوانب فیلمنامه را بسنجند فقط به خاطر اسم
پروانه ساخت میدهند .در فیلمنامه اولیه پنج ستاره
خیلی از شخصیتها حضور نداشتند .مث ً
ال شخصیت
بهناز جعفری وجود نداشــت و یا شــخصیت (رضا)
شهاب حســینی در فیلمنامه اولیه پیانیست بود .اما
بازنویسیها باعث بهتر شدن فیلمنامه شد ».البته ما

با همکاری سینمای جوان مقاومت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

هرچه اصرار کردیم خانم افشــارزاده آن فیلمنامهای
را که با نــام دیگری مجوز گرفتــه را بگوید به نتیجه
نرسیدیم و افشارزاده ترجیح داد نام آن را به صبا نگوید.
افشارزاده درباره آینده فیلمسازیاش و اینکه آیا قرار
است به عنوان یک فیلمساز زن فقط درباره زنان فیلم
بســازد یا نه هم به صبا گفت« :واقعاً زن و مرد برایم
مهم نیست من قصد دارم راجع به جامعه انسانی فیلم
بسازم .انسان را به عنوان انسان میبینم و جنسیتش
برایم اهمیت ندارد اگر سوژهای داشته باشم که دردی
از جامعه دوا کند قطعاً آن را میســازم و دوست دارم
به مسائل و ارزشهای انسانی بپردازم به همین دلیل
است که آثار کیشلوفسکی را بسیار دوست دارم چون
او هم به انسانیت میپردازد .چه مرد و چه زن ممکن
است اتفاقی برایش رخ دهد یا در شرایط متفاوتی قرار
بگیرد و رفتار خاصی از او ســر بزند این دلیل بر این
نیست که ما از زنان حمایت کنیم یا مردان .او همچنین
درباره ساخت فیلم جدیدش هم گفت« :هنوز سرمایه
این فیلممان برنگشــته و باید منتظر بمانم تا بعد از
پرداخت خــورده بدهیهای فیلــم در پخش چقدر

فرهنگسرای شفق محل اعتراض به جنایت

اطالعیه مهم خانه سینما برای سینماگران

این روزها همه ایران و جهان دغدغه مردم غزه را دارند .جنایات چند روز اخیر اشغالگران سرزمین فلسطین علیه مردم بیگناه غزه همه را به تأثر
و واکنش برانگیخته است .پس از نامهنگاری تعداد زیادی از هنرمندان ب ه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در خصوص رسیدگی به جنایات
غزه و ابالغیه دو روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در خصوص توجه جدی به بحث فلسطین و جنایات غزه قرار است عصر چهارشنبه
هم هنرمندان کشور در فرهنگسرای شفق گرد هم آیند .در این همایش حجتاالسالم شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری ،محمد
خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت ،محمدرضا شرفالدین رئیس انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس و جمعی از هنرمندان عرصه سینما و
تلویزیون حضور خواهند داشت .گردهمایی بزرگ هنرمندان در حمایت از مردم مظلوم غزه در آستانه روز جهانی قدس ساعت  ۱۸چهارشنبه
اول مرداد در فرهنگسرای شفق واقع در خیابان ولی عصر (عج) ،خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی ،خیابان  ،۲۱بوستان شفق برگزار میشود.

سینماگر گرامی ،چنانچه تا این لحظه اظهارنامه عملکرد  1392خود را در سامانه
عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به صورت آنالین ثبت نکردهاید ،لطفاً و حتماً
از فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان تیر ماه استفاده فرمایید تا پرونده مالیاتی شما
از نوع معافیت به «علی الراس» تبدیل نشود .به شما توصیه میشود از خدمات
مشورتی و اجرایی حوزه ویژه سینماگران در میدان شعاع استفاده کنید.

اظهارنظردوسینماداردر
خ
صو
ص
ن
یم
ب
ها
ش
دن
ب
لی

ت
ها
ی
س
ین
مادرتابستان

اید هایکهشکست
م 
یخورد/نم 
یخورد؟!

در
یک سال اخیر انواع و اقسام
طرحها برای جذب مخاطبان
به
سی
نما
ا
جرا
ادامه
یی
دا
ش
رد.
ده
از
ن
و
گ
یم
ویا
بها شدن بل
هنوز هماین طرحها
یتها در یک سری روزهای خا
ص
تا
ط
رح
«س
الم
صو
رت
سین
م
ما»
جا
نی برای مر
که یک روز درهای سینما به
دم باز شد تا همین طرح جدید
«
سی
نما
کار
ت»
که
ق
ع
رار
ا
الق
ه
من
ست
دان به سی
کارتهایی اعتباری در اختیار
نما قرار بگیرد که توسط آنها
ب
توان
ند
بلی

ت
سی
نما
بخ
رند
هم ق
و به سی
رار است تا پایان تابستان و بعد
نما بیایند و در تازهترین طرح
از عید سعید فطر دو سانس ا
ول
سین
ماه
خود
ای
را
ک
بفر
شور
وش
به
ند.
صو
د

ر این مدت
رت نیم بها بلیتهای
سازمان سینمایی تالش کرده
تا
جا
یی
که
م
ی
فیل
تو
م
اند
ها
ب
به
ج
ست
ه
ای
های حمای
خرج کردن برای ساخت
تی متعددی را برای جذب مخ
اطب
ان
در
ن
ظر
ب
گی
رد
ب
و
بی
ست
ه
ه
شتر
در
ای حمای
این زمینه هزینه کند امااین
تی مخالف و موافق هم دارد .ط
رح
ن
یم
بها
بو
دن
بل
یت
ه
ای
موا
سینما
فق د
ارد و یک مخالف .موافقاین ط
در سانسهای ابتدای روز یک
رح سیدهادی منبتی ،مدیر
تص
ویر
ش
هر
و
مخالفا
پ
ین
ردی
ط
س
رح
سی
هم
امیر هو
نمایی ملت است و
شنگ پاسبانیان مدیر گروه سی
نما
یی
ا
ستق
الل.
هر
با صبا
ک
دال
دام
از
یل
ا
م
وافقت و م
ین دو سینمادار در گفتگو
خالفت خود را گفتهاند .حاالای

ن
که
ن
ظر
کد
امی
ک
ق
ابل
قبو
لتر است قضاوتش با شما.

فرصت پر کردن اظهار نامه مالیاتی
امروز به پایان میرسد

سیدهادی منبتی

بهتراستقیم 
تهاراشناورکنیم

جالب ا
ست بدانید که در مؤسسه تصویر
شهر  ،از دو سال پیش این طرح
را در
سینماهای «راگا»« ،ملت»« ،تما
شا»« ،رازی» پیاده کردیم که تأثیر
آنچن
انی
ن
داشت ،چرا که ســانس صبح
ً
معموال برای خانوادهها مناسب
نی
ست.
با
ت
دابی
ری که ما انجام دادیم ،سی
نماهای تحت پوشش خودمان
را
با
ط
رح
ز
نگ
مدر
سه اجرا کردیم که ب
سیار با استقبال روبهرو شد .ولی
من
با
طر
ح

های
ای
نچن
ینی موافق هســ
تم ،چرا که سینما هنر و صنعت
است و
گیشه برای چرخه آن بســیار
حائز
اهم
یت
ا
ست .عرضه و تقاضا
تعیین کننده وضعیت سینما
ست ،به نظر بنده باید نرخ بلی 
ت سینما برای
سین
ماداران شناور باشد به صورتی که
وزارت ارشاد یک کف فروش برای
سین
ماها
اع
الم کند ولی سینمادار با ت
وجه به موقعیت جغرافیایی سینما
وف
یلم
مو
جود
بلی
تها را به صورت شن
اور بفروشد .نرخ مصوب وزارت
ار
شاد
ب
رای
سی
نما
های درجه یک  5هزار
تومان است اما ما در سینماهای
ت
حت
نظر
خود
مان
که
اق
شــار کم در
آمد به لحاظ موقعیت جغرافیایی
و
جود
دا
رند،
بل
یت

های
4
هـ
ـزار تومانی ب
رای مخاطبان ارائه کردیم.این
نرخ ش
ناور طبق آمار بسیار تأثیر گذار ب
وده
و

این
گ
ونه
طر
ح
ها
به افزایش
مخا
طب
ک
مک خواهد کرد.

چهرهها گفتند
عادل بزدوده :بیتوجهی به عروسکها ،نادیده انگاشتن
نوستالژی است
عروسکهای مجموعههایی مانند «خونه مادر بزرگه» یا «هادی
و هدی» عالوه بــر اینکه نتیجــه زحمات بخشــی از هنرمندان
عروسکساز بودند ،بلکه نوستالژی چندین نسل از تماشاگران
را با خود داشــتند اما متأســفانه ،بیتوجهی به این عروسکها،
نادیده انگاشتن نوستالژی بسیاری از بچههای نسل قبلی است
که این عروســکها برایشان خاطرهانگیز اســت .عروسکهای
«شهر موشها» با وضع بسیار اسفبار تلنبار شده بودند و خدا
میداند ایــن ثروت معنوی چگونه مــورد بیتوجهی قرار گرفته
است( .ایسنا)

نیما رئیسی :تئاتر میتواند متناسب با تقویم پیش برود

بدیهی است بسیار با چنین کاری موافقم که سالنهای نمایش را
در روزهای عزاداری تعطیل نکننــد و با کمال میل برای حضور در
اجرای نمایشنامهخوانی اعالم آمادگی کردم .همین که چراغ تئاتر
شهر روشن است اتفاق ارزشمندی افتاده و به نظرم برنامههای
هنریازایندستهیچمنافاتیبامراسمسوگواریندارد.همواره
شاهد هستیم به احترام این روزها آثار سینمایی و تلویزیونی به
نمایش گذاشته میشود و موســیقی متناسب هم برای مخاطبان
پخش میشود .هنر تئاتر نیز از این غافله جدا نیست و میتوانیم
متناسب با روزهای شهادت برنامههایی را برای تماشاگران در نظر
بگیریم و چراغ تئاتر را روشن نگهداریم( .ایلنا)

پول برایم باقی میماند تا بعد تصمیم بگیرم که فیلم
جدیدی بســازم یا نه .چون باید در فیلمهایم خودم
بخشی از ســرمایهاش را فراهم کنم .البته چند تهیه
کننده پیشنهاد کارگردانی به من دادهاند که در حال
بررسی آنها نیز هستم».

رؤیا تیموریان :دغدغهام جایزه گرفتن نیست

من فقط ســعی میکنم شــرایط را درک کنم .من بــه دنبال
جایزه نیســتم و اساســا ً دغدغهام نیســت .من از تشویق
لذت میبرم امــا دغدغهام صرفا ً گرفتن جایزه نیســت چرا
که جهان بازیگری را وسیعتر از آن میبینم .اما بیشتر برایم
گفتگو ،نقد ،صحبتها و نظریــات متخصصان اهمیت دارد.
در این سالها تالش کردم و میکنم که خطاهایم کمتر باشد
و با کارم حرف میزنم .بازیگری بخــش مهمی در زندگی من
است و در تمام این سالها هیچ وقت به دنبال ستاره شدن
نبودم .فقط میخواهم به معنی واقعی کلمه بازیگر باشــم.
(شرق)

امیر هوشنگ پاسبانیان

اینطرحشکستخواهدخورد

اگر به خاطر بیاورید با شکست همراه بود و آن زمان هم
این طرح چند سال پیش هم اجرا شد و
سانساولیهسینماهااهمیتآنچنانینداردواکثرخانوادهها
بندهمنتقداینطرحبودم.چراکهدو
سانساولسینماهاچهاینطرحاجراشودوچهاجرانشود
ازساعتپنجبهبعدسینمامیآیند.در
نمیکنندکهاگراینطرحاجراشودبازهمانبیست،سی
بیشترازبیستنفربهسینماهامراجعه
ینماهااستچونبایدبرایهمانتعدادازمراجعانبلیتهای
نفربهسینمامیآیندواینبهضررس
یاین
حاضر،شورایصنفینمایشوتعدادیازدوستانباطرحها 
نیمبهافروختهشود.درحال
یرسندچونما
یگیرندودرآخرهمبهبنبستم 
چنینیبدونهماهنگیباسینمادارانتصمیمم 
ستیموذائقهمخاطبرابیشترمیشناسیم.درطرحنیمبهای
سینمادارانبامخاطبدرارتباطه
تمامبلیتهایسینمانیمبهاباشدوبامتخلفانهمبرخورد
ماهرمضانهماعالمشدکهپسازافطار
پردیسهایسینماییطبقاطالعاتمناینطرحرااجرا
خواهدشد.سؤالبندهاینجاستکهچرا
بعدازافطارتمامبلیتهارابهقیمتکاملمیفروختند.در
یکردندوتمامبلیتهایسانسهای
نم 
رسدوشخصیاقداماتپردیسهایسینماییراپیگیری
اینرابطهمدیرانفقطزورشانبهمامی
ینمایآزادیبیشترینفروشرادارد،بهخاط رایناستکهدر
نکردند.اگرفیلم«ردکارپت»درس
میفروختوبایداینقضیهپیگیریشود.باتوجهبهاینکه
یاینفیلمراتمامبهاء
ماهرمضانبلیتها 
شدهاست،میتوانمشاهدهکردکهحتیدرروزهایتعطیل
سیستمهایفروشسینماهامکانیزه
عصربهبعداست.باتوجهبهسوابققبلی،بهاینطرحخیلی
همبیشترینفروشفیلمهاازسانسپنج
یستم.چونیقین ًاکمکیبهافزایشمخاطبسینمانمیکند.
خوشبینن

میرطاهر مظلومی :وقتی کرسی مادربزرگ بود ،رادیو همدم بود

رادیو زمانی که کرســی مادربزرگ نیز وجود داشــت همدم بود و
گفتارش با متلهای مادربزرگ عجین میشــد .بسیاری از دوستان
میگویند که مــا از فضای ســنتی عبور کردیم و بــه فضای مدرن و
پست مدرن رســیدیم ،در آن دورانی که کرســی مادربزرگ بود،
رادیو همــه چیز بود .زمانی کــه من کوچک بودم با قصههای شــب
رادیو ،زندگــی ،گریه و همذاتپنــداری کردم .رادیــو اکنون هم
میتواند با تالش در تمام رســانهها خیلی جا باز کند .رادیو به همه
موضوعات میپردازد و کامال ً شــنونده را تغذیــه میکند .رادیو در
بین رسانههای فعلی اخالقمدارتر است و ما باید فرزندانمان را با
رادیو عجین کنیم( .ایسنا)

