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«جانیگیتار» به کارگردانی نیکالس ری را باید یکی از فیلمهای به یادماندنیای به شمار آورد که بورگناین در آن ایفای نقش کرد .این فیلم که در سال  1954ساخته شد،
داستان جانی لوگان ،ششلولبند ماهری را روایت میکند که پنج سال بعد از آنکه قول ازدواج با نامزدش ویانا را زیر پا میگذارد ،به شهری میرود که ویانا در آنجا صاحب
یک بار است و بنا به دالیلی بیشتر مردهای شهر عم ً
ال در تقابل با او قرار دارند...

 10رمضان ١٤٣5

آغاز به کار
«جشن خانه سینما»
بعد از سه سال غیبت
هنوز نشست شروع نشده بود و جمع هنرمندان در
البی و گوشه و کنار خانه سینما در گروههای مختلف
ایستاده و یا سر میزهای مختلف کنار یکدیگر نشسته
بودند و با یکدیگر مشــغول صحبت بودند .عدهای
دیگر از هنرمندان هم که علت دیر رسیدنشــان را
ترافیک شــهر تهران عنوان کردند ،رفته رفته خود
را به مراسم میرساندند و جاهای خالی را با حضور
خود پر میکردند .از هنرمندان حاضر در این مراسم
افرادی چون کیومرث پور احمد ،مسعود رایگان ،رؤیا
تیموریان ،سروش صحت ،حمید نعمتاله ،مازیار
میری ،بهرام شاه محمد لو ،کمال تبریزی ،امین تارخ
و همایون ارشادی را میتوان نام برد.
تقریباً ســاعت  19:45بود که زنگی به صدا درآمد
و مدیر روابط عمومــی خانه ســینما ،هنرمندان
و خبرنگاران را به ســمت ســالن مرحوم سیفاله
داد راهنمایی کرد تا نشســت برگزار شود .مهدی
عسگرپور و فرهاد توحیدی در صندلیهای ردیف
اول ضمن استقبال از هنرمندان ،خوش و بش کردند
و به نظر میرســید به ســبب جایگاه خود در خانه
سینما حق میزبانی را به جا میآوردند.
جلســه با تالوت قرآن و پخش ســرود جمهوری
اسالمی ایران رســمی شــد و کامران ملکی روی
صحنه رفت تا مجری شانزدهمین جشن خانه سینما
مشخصشود.
ملکــی بعــد از خواندن چنــد بیــت از حافظ ،از
محمدمهدی عســگرپور مدیرعامل خانه سینما،
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه ســینما،
محمد بزرگنیا دبیر امسال جشــن خانه سینما و
کیومرث پور احمد دبیر پانزدهمین جشــن خانه
سینما دعوت کرد تا به روی صحنه بیایند.
پور احمد که مشــخص بود دل پری از ســازمان
ســینمایی قبلی دارد ،درددل کرد و به انتقاد از آن
دوره پرداخت و گفــت« :در آن زمــان ،من به آن
آقا میگفتم که شما پشت میزنشینی و یک روزی
میروی ،ما برای ســینما میمانیــم و حتی بعد از
مرگمان با فیلمهایمان در خاطرهها خواهیم ماند،
بعد برای من نکته و آیهای میخواند که ما هم رفتنی

کیومــرث پوراحمــد:
یکــی از افتخاراتی که
دبیری جشن سه سال
پیش خانه سینما برای
من داشــت ایــن بود
که ســایت ویکی پدیا،
من را به عنــوان دبیر
جشنواره اسکار ایرانی
معرفی کرد
هستیم و این حرفا ».پور احمد ادامه گالیههایش را
نیز در حالی که با واکنش و استقبال حاضران همراه
بود ،مطرح کرد و در انتهــای صحبتهای خود از
مازیار میری به خاطر زحماتی که در آخرین جشن
خانه سینما متحمل شده بود ،تشکر کرد و با تشویق
حاضران در سالن ،از صحنه پایین آمد.
بعد از کیومرث پور احمد ،محمدمهدی عسگرپور
مدیر عامل خانه ســینما پشــت تریبون رفت و در
ابتدا نقبی به گذشــته زد و از ایستادگی و همراهی
هنرمنــدان قدردانی کرد و ثمره آن ایســتادگی و
همبستگی را برگزاری جشن امسال دانست.
عسگرپور که بیشتر به تشــریح کلی مسائل جشن
میپرداخت و سعی میکرد کمتر به حواشی بپردازد،
نحوه برگزاری جشنها و جشنوارهها در ایران را بد
عنوان کرد .او از ســاختار جشــنواره فیلم فجر هم
انتقاد کرد و آن را غیر قابل کنترل خواند .عسگرپور
همچنیــن از تغییر و تحــوالت احتمالی در زمینه

یکشنبه شب 15تیر ،خانه سینما میزبان رؤسای صنوف و برخی از اهالی سینما بود .در این
مراسم فضای صمیمانه و دوستانهای بین آنها برقرار بود و دیدهبوسیهای رفقای قدیم و
جدید و خوش و بشهای همکاران ،توجه عکاسان و خبرنگاران حاضر را به خود جلب کرده
بود .این مراسم در حالی به عنوان افتتاحیه شانزدهمین جشن خانه سینما برگزار شد که
غیبت سه ساله آن تحتالشعاع قرار گرفت .جشن امسال برخالف دورههای گذشته ،تمام
فیلمهای سه سال گذشته را که امکان داوری در جشن صنوف پیدا نکرده بودند ،بررسی
میکند تا به این طریق رعایت انصاف و عدالت را کرده باشد .ولی این موضوع باعث حرف و
حدیثهایی شده بود .گزارش مفصل صبا از متن و حواشی این مراسم را بخوانید.
داوری و برگزاری آن خبر داد .او در انتها از کیومرث
پور احمد و مازیار میری که در جشــن ســه سال
پیش خانه سینما زحمات زیادی کشیدند تشکر و
همینطور از محمد بزرگنیا تقدیر کرد و حضور او را
به عنوان دبیر جشن امسال خانه باعث افتخار این
مجموعه دانست.
بعد از عسگرپور ،محمد بزرگنیا روی صحنه رفت
تا در خصوص جشــن امســال صحبتهایی انجام
دهد .بزرگنیا معتقد بود تمام دعواهای جشنوارهها
و جشــنهای ســینمایی بخش داوری آنهاست.
بزرگنیا مهمترین وظیفه خــود را حفظ و صیانت
از آرای داوران نامیــد و قول داد که بــا تمام وجود
از آرای داوران صیانت کنــد .او گفت که داوریها
دو مرحلهای شده است تا دیگر امسال شائبههایی
از تبانــی و تقلب به وجــود نیایــد و از هنرمندان
درخواست کرد نظرات خود را برای بهبود برگزاری
این جشن طرح کنند .او در پایان ،برای همه حضار
آرزوی موفقیت کرد.
در انتهــای مراســم ،کامــران ملکی از ســیمون
سیمونیان خواست که در خصوص برگزاری جشن
و نحوه داوری آن صحبت کند .سیمونیان در آغاز
صحبتهایش به داوران جشــنواره هشدار داد که
اگر در دو سوم نمایش آثار در سالن حضور نداشته
باشند و فیلمها را نبینند ،رأیهای آنها به حساب
نخواهد آمد .سیمونیان در جواب به سؤال همایون
ارشــادی و مســعود رایگان که مرحله دوم بخش
داوری را چه کسانی قضاوت میکنند ،اینگونه پاسخ
داد« :اشــخاصی که در مرحلــه اول حضور دارند،
در مرحله بعدی نیز هســتند ،امــا در مرحله دوم
تعدادی از صنوفی که در مرحله اول غایب هستند
حضور پیدا میکنند و رأیگیریها در تمام رشتهها
انجام میگیرد و هر کسی از هر صنفی میتواند به
کاندیداهای رشتههای مختلف رأی بدهد ولی در
مرحله اول هر شخصی تنها میتواند به صنفی که
در آن حضور دارد رأی بدهد ،مث ً
ال بازیگر تنها به نوع
بازیها میتواند رأی بدهد و درباره تدوین کارها حق
رأی ندارد ».سیمونیان برنامه روزهای آتی مرحله

در این یک ماه ،هر روز سه
فیلم پخش میشود و در
ایام تعطیل چهار فیلم به
نمایش در خواهــد آمد.
سپس بعد از این یک ماه،
دو هفته تنفس خواهیم
داشتوسپسبرایمرحله
دوم و انتخاب اشــخاص
برگزیده آماده میشویم
اول جشن و مدت آن را یک ماه را اعالم کرد .او گفت:
«در این یک ماه ،هر روز سه فیلم پخش میشود و
در ایام تعطیل چهار فیلم به نمایش در خواهد آمد.
سپس بعد از این یک ماه ،دو هفته تنفس خواهیم
داشت و سپس برای مرحله دوم و انتخاب اشخاص
برگزیده آماده میشویم ».با صحبتهای سیمونیان
جشــن به انتهای خود نزدیک میشد که کیومرث
پور احمد خبر از ساخت ســایت شخصی خود داد
و گفت« :یکی از افتخاراتی که دبیری جشــن سه
سال پیش خانه سینما برای من داشت این بود که
ســایت ویکی پدیا ،من را به عنوان دبیر جشنواره
اسکار ایرانی معرفی کرد» که با خنده حضار جلسه
به اتمام رسید.
بعد از پایان جلســه ،همه هنرمندان و خبرنگاران
مهمان خانه سینما بودند و پس از افطار به صرف شام
پرداختند و باز هم فضای گپ و گفتگوهای دور همی
برقرار بود و تا پایان شب ادامه داشت.

«ایرباس» طالبزاده به ما ربطی ندارد

نشســت مطبوعاتی حسین مســافر آستانه مدیر
عامل مؤسسه رســانههای تصویری در ساختمان
این مؤسسه برگزار شد.
به گزارش خبر نگار صبا مسافر آستانه در ابتدای این
نشست گفت« :به دلیل حجم باالی کارهای مؤسسه
در یک سال گذشته کمتر این فرصت فراهم شد که
نشست رسانهای داشته باشیم».
یکی از وظایف مؤسسه رسانههای تصویری حمایت
از تولید فیلمهای سینمایی اســت که البته شاید
مؤسسه ویدئو رســانهها کمتر به این امر پرداخته
باشــند ولی این وظیفــه از دوش این مؤسســه
برداشته نمیشود و این مؤسســه باید با توجه به
محتوای آثاری که از لحاظ فرهنگی دارای اهمیت
هستند به حمایت از تولید بپردازند.
البته حمایت از آثار سینمایی وظیفه مراکز دیگری
چون بنیاد سینمایی فارابی است اما برخی از آثار
که از نظر فرهنگی اهمیت ویژهای داشــته باشند
میتوانند مورد حمایت مؤسسه رسانههای تصویری
قرار گیرند.
آستانه درباره عرضه آثار مستند نیز افزود« :وظیفه
تولید آثار مستند به عهده مرکز گسترش سینمای
مستند تجربی اســت اما به واسطه اینکه مستند
در شــبکه نمایش خانگی عرضه میشود مؤسسه
از توزیع آثار مستند در شــبکه نمایش خانگی نیز
حمایت میکند».
وی در ادامه از تولید مجموعهای با عنوان «همآوایی
عاشورایی» برای شــناخت فرهنگ عاشورایی در
اقلیمهای مختلف خبر داد که با کار تحقیقاتی انجام
شده و توسط مؤسسه رسانههای تصویری به زودی
ارائه میشود.
فعالیتهای آموزشی درباره نقد این آثار سینمای
ایران و جهان برای عرضه در شبکه نمایش خانگی
در حال آمادهســازی اســت که میتوانــد مورد
بهرهبرداری دانشــجویان و عالقهمندان به سینما
قرار گیرد.
از وظایف اصلی مؤسســه خرید حمایتی از رایت
نمایش خانگی است و با حمایت از تولیدکنندگان
میتوان به نیازهای فرهنگی جامعه پاسخ داد.
 49عنوان فیلم از مهرماه گذشــته تا کنون مورد

حمایت و خرید رایت نمایــش خانگی قرار گرفته
اســت و  24عنوان فیلم که قب ً
ال در این مؤسســه
خریداری شده بود تمدید قرارداد شد.
یکی دیگر از فعالیتهای مؤسســه آماده ســازی
فنی فیلمها اعم از زیرنویس و ســایر کارهای فنی
است و  22عنوان فیلم از مهر سال گذشته تا کنون
فعالیتهای فنیشــان در این مؤسسه انجام شده
که فیلم «تلفن همراه رئیسجمهور»« ،پله آخر»،
«خاک و مرجان» و «استخر» از جمله آنهاست.
از  22عنوان فیلمهای که در نمایش خانگی عرضه
شده اســت که  2میلیون و  300هزار نسخه ارائه
شده که البته آمار زیادی محسوب نمیشود.
بخش بینالملل توانسته است با فروش فیلمهای
ایرانی  300هزار دالر ارز وارد کشورکند و بالفاصله
پول این فیلمها برای صاحب اثر واریز شــده است
که یکی از ویژگیهای نقش بینالملل مؤسســه
رسانههای تصویری است .یکی دیگر از فعالیتهای
بخش بینالملل که برعهده مؤسســه رسانههای
تصویری نیست اما عم ً
ال از سوی این مؤسسه انجام
میشود برگزاری هفتههای فیلم در  22کشور بوده
است .برگزاری هفتههای فیلم در کشورهای دیگر
باعث میشود تنوع آثار سینمای ایران در معرض
دید مخاطب خارجی قرار بگیرد و توانســته است
ظرفیت اقتصادی آثار تولید شده را فراهم کند.
حضور در  16بازار فیلم بینالملل از جمله بازار فیلم
برلین ،کن ،پوسان کره و سنگاپور از جمله کارهایی
است که بخش بینالملل مؤسسه انجام داده است.
جشنواره یاس

جشــنواره یاس از جمله اولویتهــای فعالیت ما
خواهد بود که تنها جشنوارهای است که به ارزیابی
آثار بلند ویدئویی به صورت اختصاصی میپردازد.
پیش از این فیلمهای ویدئویی در بخشهای جنبی
جشنواره فیلم فجر به صورت تزیینی مورد داوری
قرار میگرفــت .اما برگزاری جشــنواره فیلمهای
ویدئویی یاس میتواند در کیفیــت آثار ویدئویی
مؤثر باشد.
قاچاق محصوالت فرهنگی

مؤسسه رسانههای تصویری وظیفه خود میداند
در مقابل رکود اقتصادی موجود در نمایش خانگی
با بحث قاچاق به صورت جدی برخورد کند .البته
اقدامات اساسی در این حوزه نیازمند حمایتهای
فرهنگی اســت که از سوی رســانهها و نهادهای
مختلف باید انجام شود و علت اصلی قاچاق ناآگاهی
است که نسبت به این موضوع وجود دارد..
در ادامه نشست مسافر آســتانه به سؤاالت
خبرنگاران پاسخ داد

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مؤسسه
رسانههای تصویری به ســمت تولید سریال پیش
میرود گفت« :ما منکر تولید ســریال در مؤسسه

نیستیم ولی مؤسســه نمیخواهد به سمت تولید
ســریال برود .تنها جایی که در بدنه دولت متولی
تولید فیلم بلند ویدئویی است این مؤسسه است.
البته برای تولید به شــکل انبوه نگاه نمیکنیم و
در تولید برای همراهی با بخش خصوصی خواهیم
بود».
«ایر باس» طالب زاده

ســاخت فیلم «ایربــاس» در دوره قبل مذاکراتی
انجام شده است و هیچ وظیفهای بر دوش مؤسسه
رســانههای تصویری برای تولید این فیلم وجود
ندارد .شاید در دوره قبل بنا به ضرورت تولید آثار
سینمایی در برنامه مؤسســه بوده است اما در این
دوره تولید فیلم ســینمایی را نخواهیم داشت و به
تأمین آثار نمایش خانگی میپردازیم.
مؤسسه رسانههای تصویری متولی برگزاری
جشنواره سی و سوم را خواهد بود

رئیس مؤسسه رسانههای تصویری در پاسخ به این
ســؤال که چرا دوباره مؤسسه رسانههای تصویری
متولی برگزاری جشــنواره فیلم فجر شــده است
گفت :بر اساس نظر شخصی من جشنواره فیلم فجر
سازوکار مستقلی نداشته است و از ابتدای امر بنیاد
فارابی متولی برگزاری جشــنواره بود و چون بنیاد
فارابی نیازهای جشنواره را تأمین میکرد تا سالها
بر همین روال ماند تا اینکه در ســالهای گذشته
تصمیم مدیران این شد که یکی از مؤسساتی که از
بودجه سازمان سینمایی برخوردار است از جشنواره
حمایت کند .مؤسسه رسانههای تصویری در این
دوره از جشــنواره هم از نظر نیروی انسانی و هم از
نظر ســازوکارهای اداری نیاز جشنواره سیو سوم
فیلم فجر را تأمین میکند ولی دبیر جشنواره فیلم
فجر سیاســتگذاریهای این جشنواره را برعهده
دارد .به نظر من جشنواره فیلم فجر باید دبیرخانه
فعال و دائمیداشته باشد و به صورت مستقل عمل
کند و همه آثار ســینمایی از بدو تولید تا اکران در
کشور رصد کند و فیلمهای بخش بینالملل را به
صورت جدی ارزیابی کند .در انتهای مراســم از
پوستر جشنواره فیلمهای ویدئویی یاس رونمایی
شد.

طرح قرآنی 1448
حکمت دشواریهای زندگی
 .3بروز استعدادها

يس َراَ()6
يسرا ً ( )5إ ِ َّن َم َع ال ْ ُع ْس ِر ْ
َفإِ َّن َم َع ال ْ ُع ْس ِر ْ
بيترديد با دشواري آساني است[ )5( .آري] بيترديد با دشواري آساني است( )6( .انشراح)
توضيح :يکي ديگر از فوايد تربيتي بالها و مشکالت زندگي ،ايجاد زمينه براي بروز توانايي و استعدادهاي بندگان
است .در سايه مواجهه با مشکالت است که آدمي به تالش و تکاپو براي رفع نياز خويش افتاده و تالش مي کند تا
از تمام ظرفيت هاي بالقوه خود استفاده و مشکالت را حل کند .در طول تاريخ ،نمونههاي فراواني براي صحت اين
مدعا وجود دارد؛ اغلب دانشمندان و مخترعان در دامن محروميتها و مشکالت پرورش يافته و بر توانايي خويش
تکيه کردهاند .در زمينههاي اجتماعي نيز اين گونه است .بيشتر کشورهايي که پيشرفت چشمگير اقتصادي يا
علمي داشــتهاند ،خود زماني دچار فقر و محروميت بودهاند؛ اما بر توان داخلي خود تکيه کرده و روی پای خود
ايستادهاند.
آري ،رفاه و آساني در دامان سختي و مشقت نهفته است و بدون تحمل رنج و مشقت ،دستيابي به آن غيرممکن
خواهد بود .اين نيز از سنتهاي حتمي خداوند است که قرآن ما را به آن رهنمون ميسازد .بر اين اساس ،مؤمنان
و خداپرستان بايد بدانند که محروميت و سختي اگرچه زندگي آنان را براي مدتي سخت و طاقتفرسا ميسازد،
ولي توان بالقوه آنان را به فعليت کشانده و در دراز مدت به سود آنان خواهد شد.
آيات متناسب :بلد /4 ،فتح/1 ،ضحي.6 ،
َ
الص ْبر َو أ َّن ال ْ َف َر َج َم َع ال ْ َک ْرب؛ بدان پيروزي بر مشکالت با صبر حاصل
حديث :پيامبر اکرم (ص)« :ا ْعلَ ْم أَ َّن ال َّن ْص َر َم َع َّ
شده و گشايش در زندگي با بال ممکن ميشود ».من ال يحضره الفقيه :ج  4ص  413ح .5900
ز رحمت گشايد در ديگري
ي
خدا گرز حکمت ببندد در 

