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ادامه استقبال مخاطبان از مستند »قائم مقام«
اس��تقبال مخاطب��ان از مس��تند »قائم مق��ام«، روایتی از 
زندگی آیت اهلل حس��ینعلی منتظری از پیش از انقالب تا فوت 

ایشان، همچنان ادامه دارد.
 مستند »قائم مقام« که به تهیه کنندگی مهدی صفارهرندی 
و کارگردان��ی س��یدعلی صدری نیا تولید ش��ده، روایتی بدون 
سانسور از مبارزات پیش از انقالب تا فوت آیت اهلل منتظری را 

ش��امل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود 
وی در نظام سیاس��ی ایران پرداخته اس��ت. دوران قائم مقامی 
آی��ت اهلل منتظری و س��ال های پس از عزل او و حوادث س��ال 
88، از مقاطعی است که به دلیل حساسیت های سیاسی فراوان 

کمتر به آن پرداخته شده است.
بناب��ر این گزارش، در کمت��ر از 20 روز بیش از 10 هزار 
 نسخه از این مستند به صورت اینترنتی از سایت سینمامارکت

https://cinemamarket.ir خریداری شده است.

جزئیات مراسم اربعین شهادت نوید صفری
مراسم اربعین شهادت شهید مدافع حرم، نوید صفری 
در روز جمعه 22 دی ماه 96 برگزار می شود. اولین مراسم 
به این مناس��بت از ساعت 14 در قطعه 53 واقع در گلزار 

شهدای تهران بر سر مزار شهید صفری برگزار می شود.
مراسم اصلی بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجدجامع 
امام سیدالس��اجدین)ع( واقع در خیابان استخر، بوستان 
شش��م غربی با حضور عموم مردم برگزار می ش��ود. این 
مراسم با س��خنرانی حجت االسالم سیدحسین مؤمنی و 

مداحی سیدامیر حسینی همراه خواهد بود.
نوید صفری یکی از مستشاران زبده نظامی ایران در 
سوریه بود که بعد از مدت ها حضور مجاهدان و مستشار 
در مناطق مختلف سوریه برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( 
چندی پیش در عملیات آزادس��ازی ش��هر البوکمال در 
اس��تان دیرالزور س��وریه به شهادت رس��ید. نوید صفری 
متولد 16 تیرماه 1365 بود. او یکی از پاسداران مستشار 
در سوریه و از دوستان و همرزمان شهید سعید علیزاده و 
شهید رسول خلیلی بود. شهید صفری که به تازگی ازدواج 
کرده بود در 18 آبان ماه سال 96 در صحرای المیادین در 
استان دیرالزور سوریه در سن 31 سالگی به فیض شهادت 
رسید. شهید صفری وصیت کرد که پیکر مطهرش را در 
حرم امام رضا)ع( طواف داده و در جوار شهید مدافع حرم 

رسول خلیلی با لباس پاسداری به خاک بسپارند.

پا می شود یا« بر نمایشگاه نقاشی »نوستالژ
نمایش��گاه گروهی نقاش��ی با نام »نوس��تالژیا« در 

فرهنگسرای نیاوران گشایش می یابد.
نمایشگاه گروهی نقاشی با نام »نوستالژیا« روز جمعه 
22 دی ماه س��اعت 16 در فرهنگسرای نیاوران گشایش 
می یابد. این نمایشگاه نگاهی دارد به دنیای پیرامون رنگ 
و خیال که توسط تعدادی از نقاشان در معرض دید عموم 
قرار می گیرد. در نمایش��گاه »نوس��تالژیا« 30 اثر از آثار 
احمد مقدس��ی، لیال توتونچی و مریم قاسمی در معرض 

نمایش عالقمندان خواهد گرفت.
نمایشگاه »نوستالژیا« تا 30 دی ماه در فرهنگسرای نیاوران 
بر پاست. عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه 
در روزهای عادی از س��اعت 10 تا 19 و در روزهای تعطیل از 

ساعت 14 تا 19 به گالری شماره 2 مراجعه کنند.

پا می کند سیاوش طهمورث معرکه بر
سیاوش طهمورث اعالم کرد که از 15 فروردین 9۷ 
نمایش »معرکه در معرکه« را در مجموعه تئاترشهر به 

صحنه می برد.
این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر ایران که پیشتر 
اعالم کرده بود قصد دارد بعد از گذش��ت بیش از 2 دهه 
نمای��ش »معرکه در معرکه« نوش��ته داوود میرباقری را 
بار دیگر به صحنه ببرد، درباره س��رانجام این اجرا گفت: 
طبق توافق و برنامه ریزی انجام ش��ده، قرار است نمایش 
»معرکه در معرکه« را از 15 فروردین سال 9۷ در سالن 

چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.
طهمورث در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: از نیمه دوم 
بهم��ن س��ال جاری تمرین ه��ای نمای��ش »معرکه در 
معرک��ه« را ش��روع می کنیم و از اول اس��فند نیز بلیت 

فروشی نمایش آغاز خواهد شد.

 محمدرسول محمدی

س��ینمای ای��ران در س��طح 
منتق�د مدیریتی همواره با چالش های مي�ز 

فراوانی همراه بوده اس��ت به 
نح��وی که از ابتدای انقالب اس��المی ش��اید کمتر 
دوره ای را بت��وان یافت که ن��گاه انقالبی در عرصه 
سیاس��تگذاری سینمای کشور جاری و ساری شده 

باشد.
مهمترین چالش سینما جدایی از بطن جامعه و 
مردم است، مردمی که انقالب وامدار آنهاست و امروز 
بقا و دوام و صالبت کشور عزیزمان ایران نیز به حضور 
همین مردم در صحنه های اجتماعی وابسته است. چه 
می ش��ود که با این نقش عظیم مردم در فرآیندهای 
انقالب، سینما نه تنها قرابتی با آن ندارد، بلکه بعضا 

در مسیری متفاوت در حال حرکت است؟
برخی پاس��خ این پرس��ش کلی��دی را در این 
می دانند که مردم هیچ گاه به سینما اعتماد نکردند 
و سراغ آن را نگرفتند و سینما هم متقابال کار خود 
را کرده است. این پاسخ دور از ذهن نیست و شاید 
با نگاهی دقیق تر بت��وان دریافت که مدیریت های 
س��ینما در دوره های مختلف تمایلی نداشته اند تا 
جریان مردمی و نگاه انقالب ناظر بر س��ینما شود، 
چنانچ��ه هر زم��ان جریانات مردمی ب��ا نگاه های 
ارزش��ی ناظر سینما ش��دند، فضای مطالبه گری از 
مدیران سینمایی و سینماگران ایجاد شد و جریان 

سینما را مجبور به تحرک نمود.
در همین راس��تا هرگاه در سینما نیز مدیرانی 
انقالب��ی و ارزش��ی پ��ای در عرصه گذاش��ته اند - 
هرچند اندک زمانی - از چنین فضایی اس��تقبال 
نمودند و با به جان خریدن چالش ها، برای اصالح 

فرآیندهای موجود در تولیدات سینمایی، مردم را 
در جریان واقعیت های س��ینمای ایران قرار دادند. 
ام��ا در مقابل هرگاه مدیرانی با ن��گاه به ریل های 
پوس��یده و جریانات منحرف خانه کرده در سینما 
بر مسند مدیریت نشستند - آنچه عموما در سینما 
جاری بوده اس��ت - تالش نمودند با بس��تن فضا 
و محصور نمودن واقعیات، آرامش��ی غیرواقعی بر 
س��ینما حاک��م کنند و در این فض��ا چند صباحی 

مدیریت خود را به سالمت به سر برند.
در طول سالیان گذش��ته جشنواره فیلم فجر 
به خاطر برگزاری در ایام جشن مردمی دهه فجر، 
مسیری از فضای بس��ته سینما به بیرون باز کرده 
و توانس��ته توجهات مردمی را به سینما و تولیدات 
آن معط��وف نماید و همین امر باعث می گردد این 
رویداد به مهترین تابلوی اعالنات برای س��ینمای 

ایران بدل گردد.
شاید به همین جهت باشد که تالش های زیادی 
صورت گرفت تا جش��نواره فیل��م فجر را از اهمیت 
بیندازد، تبدیل به جشنی خنثی کند، بخش هایش 
را از هم جدا کند، زمانش را تغییر دهد و یا جای آن 
را با جشن خانه سینما عوض نماید و هزاران ترفند 
ریز و درش��ت دیگر، تا فضای بسته سینما به روی 

جریان واقعی مردم و انقالب باز نگردد!
در همی��ن راس��تا تدبیر دولتم��ردان بی امید 
دولت یازدهم، در س��ال آخر مدیریتش��ان، سازی 
متفاوت کوک کرد تا خنثی س��ازی و پاس��توریزه 
کردن جشنواره فیلم فجر به شکلی جدید پیگیری 
ش��ود و آنچ��ه در جش��نواره فیلم فجر ب��ه عنوان 
تابلوی تولیدات یک س��ال س��ینمای ایران نمایان 
می ش��ود، آراس��ته گردد و در انظارهای مردمی و 
رس��انه ای گل و بلبل نمایان ش��ود تا مبادا صدای 

انتقادی از کسی برآید.

ب��ه طور نمونه در جش��نواره 35 بس��یاری از 
فیلم ه��ای ابه��ام دار از هرگونه نمای��ش بازماندند. 
برخی به گاوصندوق ها سپرده شدند و برخی دیگر 
تنها از نمایش در جشنواره بازماندند و برخی دیگر 
از تغییرهای پایان بندی فیلمش��ان در نشست های 
مطبوعات��ی گالیه کردند. این را مقایس��ه کنید با 
آنچه در س��الیان متوالی در جش��نواره رخ می داد 
و حت��ی اگر فیلمی بعدها ام��کان نمایش عمومی 

نمی یافت، در آن اکران می شد.
ای��ن مدل رفتاری تا حدودی برای این مدیران 
گرفتار در بحران موثر بود، چه بسا باعث شد حجم 
انتق��ادات از مدیریت ناکاربلد س��ینما در آن زمان 
به پایین ترین س��طح خود تنزل یابد، ولی موضوع 
در همی��ن جا خاتمه نیافت. چه بس��ا بس��یاری از 
فیلم های بازمانده از نمایش در جشنواره فیلم فجر، 
در فضایی مناسب تر از فیلم های حاضر در جشنواره، 
پا به صحنه اکران گذاش��تند. این بدان معناس��ت 
که این فیلم ها تنها نمی بایس��ت در زمان جشنواره 
دیده می ش��دند و نباید برای آنها خبرسازی منفی 
صورت می گرفت! و همان ش��د که برآیند فیلم های 
اکران ش��ده در یک سال پس از جشنواره نشانی از 
ولنگاری فرهنگی داشت، در حالیکه چنین نمودی 
از جش��نواره پاس��توریزه ش��ده فیلم فجر به مردم، 

رسانه ها و متولیان فرهنگی منعکس نگردیده بود.
در آستانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
به نظر می رسد تجربه دوره سی و پنجم در شکل و 

شمایلی متفاوت و با رنگ و لعاب های عوام فریبانه، 
مجددا در حال رخ دادن است!

تاکی��د مضاع��ف برگزارکنندگان جش��نواره بر 
حضور تنها 22 فیلم که با شعارهایی همانند توجه به 
آیین نامه و یا قاطعیت در تصمیم گیری؛ و یا شکستن 
طیف های رسانه ای در سالن های متفرق و کم تعداد 
پردی��س ملت و... همه نش��انه هایی از تداوم همین 
فرآیند است. روندی که باعث می شود دیگر جشنواره 
فیلم فجر تابلویی برای نشان دادن واقعیت های جاری 
در س��ینمای ایران نباشد و تنها بدل به دورهمی یا 
جش��نی پرتمطراق ش��ود که تعدادی محدود فیلم 

دستچین شده در آن نمایش یابد!
به یقین واقعیت س��ینمای ایران این 22 فیلم 
نخواهد بود و نمی توان جریان فیلمس��ازی را با آن 
ارزیابی ک��رد، با چند فیلم مح��دود از کارگردانان 
فیلم اولی نمی توان فهمید فیلمس��ازان اولی با چه 
نگاهی به عرصه فیلمسازی پای گذاشته اند، حقیقتا 
22 فیلم کجای اکران یک س��ال سینمای ایران را 
خواه��د گرفت و این فیلم ها چ��ه مزیتی در اکران 
خواهن��د یافت؟ قطع��ا نمی توان فهمید که س��ال 
آینده در اکران ش��اهد چ��ه جریانی خواهیم بود و 
تاثی��رات فرهنگی آن در جامعه چ��ه خواهد بود؟ 
و در کل نمی ت��وان فهمید مدیری��ت بدون راهبرد 

سینمای ایران چه بالیی سر آن آورده است.
سال ها مدیران س��ینمایی درپی ایجاد مشوق 
ب��رای حضور فیلمس��ازان در جش��نواره فیلم فجر 

بودند ولی مدیران س��ینمایی دول��ت دوازدهم به 
ج��ای ایجاد مش��وق های الزم برای زمینه س��ازی 
تقاضای حضور حداکثری فیلمسازان در جشنواره، 
تنه��ا تالش کردن��د ظواهر را در حد یک جش��ن 
حفظ نمایند و ش��رایطی ایجاد کنند که در اقدامی 
جدید به غیر از فیلمس��ازانی که آثارش��ان را اصال 
به جش��نواره ارایه ندادند، برخی دیگر پس از ارایه 

فیلمشان، از حضور در جشنواره انصراف دهند!
بله؛ به نظر می رس��د جش��نواره 36 فیلم فجر 
هم در حال پاس��توریزه شدن اس��ت، نه بدان معنا 
که تولیدات یک س��ال س��ینمای ایران پاستوریزه 
ش��ده اس��ت، بدان معنا که در نگاه مردم، رسانه ها 
و متولی��ان فرهنگی انقالب هم��ه چیز خوب دیده 
ش��ود و انتقادی ایجاد نش��ود، همه چیز با نمایی از 
همکاری و همیاری و همراهی تصویر گردد، ولی در 
طول س��ال آثاری عرضه، اکران و تبدیل به خوراک 
فرهنگی ش��ود که هیچ س��نخیتی با تصویر ذهنی 

ایجاد شده از جشنواره فیلم فجر نداشته باشد.
این نوع مدیریت بر س��ینما نه تنها هوشمندانه 
نیس��ت بلکه قطعا خس��ارات آن س��ال ها بر فضای 
سینمای کشور حاکم خواهد ش��د. بزرگترین آفت 
این نوع مدیریت پرورش نفاق و پنهان سازی حقایق 
جریان جاری بر سینمای کشور است، موضوعی که 
قطعا فاصله جریان واقعی مردم و انقالب را از سینما 
روز به روز بیشتر خواهد کرد و بازگشت از این مسیر 

انحرافی به راحتی مقدور نخواهد شد.
اگر مدیران سازمان سینمایی در مدل رفتاری 
خ��ود تجدیدنظ��ر نکنند، خواس��ته یا ناخواس��ته 
س��ینمای کش��ور را تبدیل ب��ه مرداب��ی خواهند 
نمود که کافی اس��ت کمی روی آن برهم خورد تا 
دیگر امکان نفس کش��یدن هم در کنار آن مقدور 

نگردد!)سینماپرس(

کمی انسانم و بسیار گنجشک  منتشر شد
مجموع��ه دوبیتی های س��یدحبیب نظاری با عنوان 
»کمی انس��انم و بسیار گنجشک « برای نوجوانان منتشر 

شد.
 23 دوبیت��ی در ای��ن کتاب با تصویرگری س��ولماز 
سامی ش��یراز از س��وی کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان منتشر شده است.
این مجموع��ه دوبیتی ها ب��ه موضوع هایی همچون 
تنهای��ی، طبیع��ت، جریان ه��ای طبیع��ی زندگ��ی و... 

می پردازند.
ای��ن کتاب 28 صفحه و 3هزار و 800 تومان قیمت 
دارد و ب��ا ش��مارگان 2000 نس��خه قابل خری��داری از 
فروش��گاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در سراسر کشور است.

نمایشنامه مرگ در می زند خوانش می شود
»م��رگ در می زن��د« ب��ه نویس��ندگی وودی آلن و 
کارگردان��ی عماد ابوالفتحی در س��الن پرویز پرس��تویی 

خوانش خواهد شد.
»مرگ در می زند« ب��ه کارگردانی عماد ابوالفتحی 23 
دی ماه ساعت 19 در سالن پرویز پرستویی خوانش خواهد شد. 
مهدی کمیلی و مجتبی کریمی نقش خوانی این نمایشنامه را 
برعهده دارند. از دیگر عوامل این نمایش نامه خوانی می توان 
از حامد کریوند دس��تیار و برنامه ریز، سهیال انصاری روابط 
عمومی و امور تبلیغاتی، هوش��مند طاهری طراح پوستر و 

آزاده حسین مردی عکاس نام برد.
عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال 
مراجعه کنند. سالن پرستویی در خیابان استاد نجات الهی، 

کوچه مراغه، پالک 2، طبقه سوم واقع است.

هفتمین آفتابگردان ها فراخوان داد
موسس��ه شهرس��تان ادب فراخوان هفتمی��ن دوره 
آموزشی شعر جوان کشور »آفتابگردان ها« را منتشر کرد.

این دوره از میان شاعران نوجوان و جوان متولدین 1369 
به بعد، دعوت به ثبت نام می کند. واجدان شرایط باید دست کم 
10 شعر را به دفتر شعر موسسه فرهنگی و هنری »شهرستان 
ادب« ارس��ال دارند. هیچ محدودیتی از نظر قالب و موضوع 
وجود ندارد اما در صورت ارس��ال اش��عار در قالب های کوتاه 
مانند رباعی، الزم است تعداد 20 شعر بفرستند. کارشناسان 
دفتر شعر از این میان بخشی از شرکت کنندگان در فراخوان 

را گزینش می کنند. شرکت در این دوره ها رایگان است. 
عالقه مندان به شرکت در این دوره ها می توانند به نشانی 
aftabgardanha.com/registeration۷ اینترنتی 

مراجعه کنند.

از سراسر بگذشته در دستگاه نوا تصنیف شد
آلبوم »از سراس��ر بگذشته« اثری از احسان عبایی و 
سیدمحسن حسینی توسط نشر طنین موسیقی ایرانیان، 

منتشر و روانه بازار موسیقی شد.
»از سراسر بگذشته« اولین آلبوم رسمی سیدمحسن 
حس��ینی را احسان عبایی در دس��تگاه نوا تصنیف کرده 
است. پیش از این آلبوم »طلیعه دشتی« را با آهنگسازی 

این هنرمند شنیده بودیم.
آنسامبل کامال ایرانی انتخاب شده و موسیقی کامال 
اسلوب های کالس��یک را رعایت می کند؛ اما آهنگساز از 
ایجاد بافت های متنوع و خطوط مستقل نیز غافل نشده 
است. چکاد فشارکی، حامد رحمانی، مهدی رنگین کمان، 
محمدباقر زینالی و آفرین نظری جو نوازندگان حاضر در 

این اثر بوده اند.

Bonnet

wwwbankmellat ir

بانک ملت استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد یک دستگاه ژنراتور دیزل به مشخصات برقى 80 کیلووات آمپر ،  400 ولت 

hz 50 هرتز IP 230، ضریب توان 0/8 ، سیستم تحریک از نوع ریگالتور ، ولتاژاتوماتیک (الکتریکى) داراى سیستم ats مدل 

BP5-400 و مشخصات مکانیکى 6لیتر به تعداد6 سیلندر 1500دور بر دقیقه و شماره سریال 74/0662 و قدرت اماده به کار 

200اسب بخار و قدرت 182 اسب بخار،سیستم خنک کنندگى رادیاتور ، سیستم مکش هوا توربو را به مزایده بگذارد. متقاضیان 

میتوانند مبلغ4/900/000 ریال   اوراق تضمین شرکت در مزایده بانک ملت اقدام و در خواست خود را در پاکت مهر و موم تا تاریخ 

96/11/3 تا ساعت 14 به آدرس یاسوج –بانک ملت سرپرستى امور شعب طبقه چهارم ،اداره حراست تحویل دهد .

ضمنا مزایده راس ساعت 9صبح تاریخ 96/11/4 برگزار میگردد.

ضمنا بازدید کنندگان میتوانند از تاریخ 96/10/20تا 96/11/3 دستگاه را بازدید کنند .

بررسی نسبت جشنواره فيلم فجر با سينمای ایران؛

وقتیجشنوارههابزکمیشوند


