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گزارش

احمد نادمی:

«علفزار» مروج قهرمان در سینمای دادگاهی است
فیلمی که فقه را زیر سؤال نمیبرد

یک منتقد ادبــی میگوید که علفزار با فیلمهای دادگاهی
اخیر سینمای ما فرق دارد زیرا میخواهد تصمیم متفاوت
و شجاعانه یک بازپرس را باوجود فشارهای فراوان نمایش
دهد .ایــن فیلم هالیوودی نیســت اما قصــه را اصولی و
متعهدانه تعریف میکند و نتیجه درخشانی میگیرد.
به گزارش تســنیم ،فیلم "علفزار" ســاخته کاظم دانشی،
این روزها به عنوان فیلمی در ژانر درام و هیجانی در حال
اکران اســت .امــا یکی دیگر از گونههایــی که میتوان به
صورت جدی در نســبت با فیلم عنــوان کرد" ،دادگاهی"
ال در گزارشهایی درباره ژانر درام دادگاهی که
اســت .قب ً
در سینمای جهان با عنوان  LEGAL MOVIESیا LAW
 MOVIESشناخته میشــوند ،درباره این گونه سینمایی
توضیحاتی را بهطور مفصــل ارائه دادیم که در لینکهای
زیر قابل رؤیت است.
مســأله اصلی در فیلمهــای دادگاهی ،عدالت اســت .در
ســالهای اخیر فیلمهای زیادی با موضوع دادگاه و قوانین
حقوقی و قضایی ســاخته شده اســت .فیلمهایی که رهبر
انقالب ،یکبــار در خالل صحبتهای خود اشــاره کردند
که بســیاری از آنها مســائل فقهی و قضایی را زیر سؤال
میبرد .اما اینبــار فیلمی با حال و هوای دادگاه و اتفاقاً با
موضوعاتی تلخ ساخته شــده که بهنظر میرسد با جریان
فیلمهای دادگاهی سابق فاصله قابل توجهی دارد.
فیلمی که توانســت در جشــنواره فیلم فجر برنده سیمرغ
بهتریــن فیلمنامه و بازیگر نقش مکمل زن شــود .علفزار
درباره بازپرس دادگاهی اســت که برای رســیدگی به یک
پرونده ،با ســفارش مقام باالدستی خود روبرو میشود که
میخواهد پرونده را بهخاطــر ارتباط مجرمانش با یکی از
مســئولین مختومه اعالم کند اما او در مقابل این خواسته
غیرقانونی مقاومت میکند.
احمد نادمی منقــد ادبی و نویســنده ،در گفتوگویی به
بررســی فیلم پرداخت .نادمی علفزار را فیلمی متفاوت با
فیلمهــای دادگاهی ما عنوان کرده که در آن شــخصیتی
اخالقمدار در مقابل فســاد ایســتادگی میکند و حاضر
نیست شرافت خود را زیر سؤال ببرد.
نادمی در ابتدا بیان کرد :علفزار به عنوان اثر اول کارگردان
نوید بخش اســت و میشــود به آینده کارگردان به خاطر
فیلــم بیحشــو و زواید و ســرپا امیدوار بــود .فیلم درام

دادگاهی است که تفاوتهای مشخصی با فیلمهای خیلی
ال اگر به فیلمهای "12
معروف این ژانر و ســبک دارد .مث ً
مرد خشمگین"" ،کشتن مرغ مقلد" و فیلمهای دیگر این
ژانر و همچنین فیلمهای شاخص تاریخ سینما نگاه کنیم،
دغدغه فیلمســاز این اســت که چیزی را در دادگاه ثابت
کنند .این میتواند گناهکار و یا بیگناه بودن شــخص در
دادگاه باشــد .اما تفاوتی که علفزار با دیگر فیلمهای درام
دادگاهی دارد این اســت که اصوالً به نظر میرســد که از
اول فیلــم ،مخاطب را با نــگاه و زاویه دید خاصی حرکت
میدهد .در این زاویه دید قرار اســت که درباره رفتار یک
نفر که در حال قضاوت اســت بررسی صورت بگیرد .اینجا
این که چه کســی گناهکار است یا بیگناه ،چندان اهمیت
ندارد بلکه منش قاضی و قضاوت او است که اهمیت دارد.
در واقــع تغییرات در رفتار و کردار قاضی از ابتدا تا انتهای
فیلم اهمیت دارد .ما از اواســط فیلم تقریباً پرونده را حل
شده میبینیم اما مشکل اصلی و گره مهم فیلم به موضوع
مشــکالت بیرون از پرونده برمیگــردد که در آن بازپرس
پرونده با بازی پژمان جمشــیدی قرار اســت با آن روبرو
شــود تا بتواند قضاوت نهایی خود را ارائه کند .فشــارها و
توصیههایی که به او میشــود بــرای مختومه اعالم کردن
پرونده همگی او را تحت شــرایط خاص قرار میدهد .این
تفاوت عمده علفزار با دیگر فیلمها است.
نویسنده کتاب "شمشیر باســتانی شرق" ادامه داد :نکته
دیگر اینکه بهنظرم اهمیت زیادی دارد و باز به تفاوتهای
فیلــم "علفزار" با دیگر فیلمهای درام دادگاهی کشــور ما
اضافه میکند این اســت که با اینکه میدانیم چه موضوع
تلخ و اتفاق بدی در این پرونده رخ داده است ،اما این اتفاق
بد و دردناک کام مخاطب را به شدت تلخ و گزنده نمیکند
زیرا کارگردان و فیلمنامهنویس میخواستند تا مخاطب را
در ایــن فضا محبوس نکنند و موضوع مهم دیگری را برای
تماشاگر روایت کنند .برخالف فیلمهای دادگاهی اخیر که
عموماً درگیر خود ماجرای تلخ میشــود و بهصورت تندی
مخاطبآزاری میکند .اما ســازنده "علفزار" خواســته تا
رویکرد دیگری داشته باشد .کارگردان قصد داشته تا قصه
ا خوب تعریف کند و قصــه فرعی را هم در عرض
را کامــ ً
قصه اصلی تعریف و روایت کند.
این منتقد و داور جوایز ادبی در بخش دیگری عنوان کرد:

سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و نعمتاهلل رضایی مدیرعامل
صندوق کارآفرینی امید راهکارهای تداوم حمایت از سینماگران را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی ،در این دیدار دکتر سیدمهدی
جوادی مدیرعامل فارابی ضمن تشــکر از حســن همکاریهای ســابق صندوق
کارآفرینی امید با جامعه سینمایی کشور به لزوم استمرار و توسعه این همکاریها
جهت احیای مشاغل سینمایی تأکید کرد.
جوادی با اشــاره به دوران ســخت کرونا و آســیبهای جدی آن به سینماگران
گفت :نظر به مأموریتهای صندوق کارآفرینی امید جهت احیای مشاغل آسیب
دیده از کرونا یکی از مهمترین صنوفی که میتوان با ســرانهای پایینتر از سایر
فعالیتها به احیای مشاغل آن همت گمارد ،صنوف سینمایی هستند .متاسفانه
هنوز فیلمهایی داریم که وام گرفتهاند اما نوبت به اکران آنها نرســیده و طبیعی
است که در بازپرداخت تسهیالت نیز مشکل داشته باشند.
مدیرعامل فارابی با برشــمردن دغدغههای دکتر محمد خزاعی رئیس ســازمان
ســینمایی در این خصوص اظهار داشت :در کنار این موضوعات ایجاد اشتغال در

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چون تحدید ششــدانگ یک باب خانه به پالک  2365فرعی از سنگ  71اصلی قریه
جیالرد که بنام خانم فاطمه قربانی فرزند حسین میباشد در جریان ثبت است بعلت عدم
حضــور مالک تاکنــون انجام نگردیده از طرفــی مطابق ماده  15قانون ثبــت نیز نمیتوان
عمــل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در روز ســه شــنبه مورخ
 1401/04/14ســاعت  11صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع
اهالی و خصوصا بمالكین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در روز و ساعت
مقــرر در محل مذکور حضور بهم رســانند  ،مهلت اعتراض از تاریــخ تنظیم صورتمجلس
بمــدت یكمــاه خواهد بــود و اعتراضات مجاورین طبــق ماده  20قانون ثبــت پذیرفته و
رسیدگی خواهد شد  -تاریخ انتشار 7398 -1401/03/19
ابراهیم غفاری -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند
آگهی فقدان ســند مالكیت پالک  435فرعی از ســنگ  132اصلی واقع در ســرخده جزء
حوزه ثبتی دماوند
آقــای احمــد رضایی اصالتا ووکالتــا از جانب تمامی وراث حســینعلی رضایی با اعالم
مفقود شــدن ســند مالكیت ملک مورد آگهی با تســلیم استشــهادیه گواهی امضاء شده
ذیــل شــماره یكتــا  140102157192000035و 140102157192000034
مــورخ  1401/02/07و شــماره ترتیب  155304و  155305مــورخ 1401/02/07
دفترخانه اســناد رسمی شــماره  74تهران طی درخواست مورخ  1401/02/24تقاضای
صــدور المثنی ســند مالكیت ملک مذکور را نموده که مراتــب در اجرای ماده  120آئین
نامه قانون ثبت به شــرح زیر اگهی می گردد  -1:نام و نام خانوادگی  :حســینعلی رضایی
 -2شــماره پالک  435فرعی از سنگ  132اصلی واقع در قریه سرخده جز ثبتی دماوند
 -2علت گم شــدن  :جابه جایی  -4خالصه وضعیت مالكیت :ســند مالكیت ششدانگ یک
قطعه باغ به پالک  435فرعی از ســنگ  132اصلــی ذیل ثبت صفحه  69دفتر  40فاقد
شماره چاپی به نام حسینعلی رضایی صادر شده است و نامبرده برابر گواهی حصر وراثت
 205مــورخ  59/05/26فــوت و وراث وی عبارتند از یوســف رضایــی و فاطمه رضایی
وکبــری رضایــی و فرخنده رضایــی که اقای احمد رضایــی اصالتا ووکالتــا از جانب تمامی
وراث حســینعلی رضایی طبق وکالتنامه هــای  144518مورخ  1401/02/11دفترخانه
 74تهــران و وکالتنامــه  144505مــورخ 1401/02/06و وکالتنامــه  144517مورخ
 1401/02/11ووکالتنامــه  144530مورخ1401/02/19نظیمی دفترخانه  74تهران
از جانب تمامی وراث وی در خواســت صدور سند المثنی پالک مذکور رانموده است .لذا
باتوجه به اعالم فقدان ســند مالكیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالكیت
المثني آن مراتب اعالم تا هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت
چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل سند مالكیت با سند معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالكیت
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالكیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد7400.
ابراهیم غفاری -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی صورت تقسیم موجودی
صورت تقســیم موجودی شرکت ماشین ســاز روزآمد برتر به شماره ثبت
 3310و شناســه ملــی  10760285237تهیــه و تنظیم گردیــده و در اداره
تصفیه امور ورشكســتگی مازندران به نشــانی ســاری -خیابــان مازیار-نبش
خیابان امیرکبیر -ساختمان شماره دو دادگستری استان مازندران-طبقه اول-
واحد اول موجود است .اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه
اعتراضی به صورت مذکور داشــته باشــند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار
آگهی اعتراض خود را به دبیرخانه اداره تصفیه به نشــانی فوق تسلیم نمایند.
بدیهی اســت پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محســوب می
گردد.تاریخ چاپ پنج شنبه  1401/03/19روزنامه سیاست روز.م/الف
امیــن فالح-معــاون قضائــی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیــه امــور
ورشكستگی دادگستری استان مازندران

یکی از نــکات جالب درباره فیلمنامه این اســت که هیچ
کــدام از قصهها قصه اصلی نیســتند .کدام یک از دو قصه
اصلی است ،ماجرای فسق و فجور خانواده یکی از مقامات
شــهری یا قصه زن و شوهر معتادی که برای روشن کردن
ال قصه اصلی درباره
تکلیف بچه بــه دادگاه میروند؟ یا اص ً
خود بازپرس است که میخواهد شعبه کاریاش را به جای
دیگری بهخاطر مشــکالتش عوض کند؟ نشانهگذاریهای
فیلم نشــان میدهد که نویسنده دعب دیگری دارد .یکی
از مهمترین نشانهها این است که  4کودک در فیلم وجود
دارند .یکی همان کودکی است که اول فیلم کشته میشود
و برای امیرحسین شفیعی بازپرس فیلم گره ایجاد میکند.
یکی دیگر کودکی اســت که در ماجرای باغ شاهد جنایتی
که رخ داده بوده است .بچه دیگر هم قصه کودکی است که
والدینش برای گرفتن شناسنامه آمدهاند و کودک آخر هم
کودک خود بازپرس اســت که ما او را نمیبینیم .هرکدام
از آنهــا مایه مســائل و اتفاقاتی در فیلمنــد .این کودکان
یک معصومیتــی را نمایندگی میکنند کــه مورد هجوم
قرار گرفته اســت .معصومیت کودک و شخصیت او نشان
میدهد که میتواند نکبتی که گرفتار یک خانواده شــده
اســت را تغییر دهد و همین باعث میشود که رأی و نظر
قاضی عوض شــد و رأی انسانی بدهد .در حقیقت انسانیت
قاضی در نســبت با این معصومیت کــودکان که در حال
آسیب است باعث میشود او در یک دادگاه اخالقی درون
خود قضاوتی دیگر داشته باشد.
این مترجم ادبیات انگلیسی بیان کرد که ما در فیلم روایت
تصمیم گیری یک قاضی را شــاهد هســتیم .این داستان
اصلی فیلم اســت با این توضیح مهم که نویســنده قصه را
متعهدانه جلو برده است تعهد به اصول قصه نویسی و بدور
از فــدا کردن چیزی برای چیزی دیگر .البته فیلمنامه تنها
از نظر اصول قصهنویســی متعهد نیست بلکه از نظر اخالق
و انســانیت نیز تعهد دارد .این فیلم به شــدت اخالق گرا
اســت .با اینکه فیلم روی لبههای ملتهبی قدم برمیدارد و
این ظرفیت را داشــت تا به سمت فیلمهای رایج دادگاهی
ســالهای اخیر سینما برود ،تالش کرده تا رویکرد انسانی
و اخالقمدار خود را حفظ کند" .علفزار" میتوانســت به
یک متلکگویی سیاســی تبدیل شــود و مورد پسند یک
جناح و تفکر سیاسی خاصی قرار بگیرد .اما این رویکرد را

در دیدار مدیران عامل بنیاد سینمایی فارابی
و صندوق کارآفرینی امید عنوان شد:

راهاندازی مجدد پرداخت
وامهای حمایتی به سینماگران
حوزههای فرهنگی از جمله ســینما با کمترین سرمایه قابل تحقق است .لذا در
جلســهای که ایام فجر با نائب رئیس محترم صندوق و معاون توســعه روستایی
و مناطق محروم ریاســت جمهوری نیز در فارابی داشــتیم مقرر شد با مشارکت
صندوق کارآفرینی امید برنامههایی در خصوص احیا و ایجاد مشــاغل سینمایی
داشته باشیم و جلسه امروز در همان راستا است.
همچنین در این نشســت دکتر نعمتاله رضایــی مدیرعامل صندوق کارآفرینی

آگهی مفقودی
سند مالكیت و کارت شناسایی خودرو سواری سیستم  RUNNAبه رنگ سفید مدل
1401به شــماره موتور  188B0004366و شــماره شاســی NAAU514E1NT341176
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .ساری
*************************************************************
ســند مالكیــت ســواری رنــو  TONDAR90شــماره پــالک ایــران-62
721ب 14مــدل  1397شــماره موتــور  100017827RR120263شــماره شاســی
 NAALSRBYWJA621430مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*************************************************************
ســند مالكیت سواری هاچ بک کوییک مدل 1400شماره پالک ایران896-62ط61
شــماره موتــور  M15 / 9333134شــماره شاســی  NAS841100M3374210مفقــود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*************************************************************
این جانب ملكه بنائیان مالک سواری پژو  206به شماره موتور 10FSM84711175
شــماره موشاســی  83622590بــه علت فقدان اســناد فروش خــودرو تقاضای صدور
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام چنانچــه هرکس ادعایی درمــورد خودروی
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14جاده
مخصوص تهران-کرج شهرک پیكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است .ساری
*************************************************************
برگ ســبز خودرو پیــكان وانت تیپ  1600OHVمدل  1390رنگ ســفید شــیری
روغنی شــماره پالک ایران631-69ق 26شماره موتور  11490032020شماره شاسی
 NAAA46AAOBG208231بــه نام محمدابراهیم اســمعیلی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .ساری
*************************************************************
بدینوســیله اعالم میدارد برگ ســبز سواری ســمند  LXXU7مدل -1395رنگ
سفید روغنی شماره موتور 124K0794006 :شماره شاسی NAAC91CEXGF080665
به پالک 664 12ط  73بنام اینجانب کریم پروائی بشماره ملی 0937263291مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
*************************************************************
برگ سبز(شناســنامه) خودرو سواری سیســتم پژو تیپ  PARS-TU5مدل1401
برنگ مشــكی متالیک بشــماره موتــور  167B0164731شــماره شاســی  NK186587و
شماره پالک ایران 197 -84ق  96به نام زهرا جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد  .بندرعباس
*************************************************************
برگ سبز(شناســنامه) خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ  207مــدل 1401برنگ
مشــكی متالیک بشماره موتور  178B0084238شماره شاسی  NJ269273و شماره پالک
ایران 956 -93ل  88به نام نیوشــا ســتاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می
باشد  .بندرعباس
*************************************************************
اصل ســندبرگ سبز یكدســتگاه تراکتور کشاورزی به شــماره انتظامی  55515ک
 49و به شــماره موتور  MT4A2W445Jو شماره بدنه سریال  X01727D2به نام حسن
داداشی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .پارس آباد مغان
*************************************************************
اینجانــب ابراهیم حیــدری حاجی خواجه لو مالــک خودروی حاج بک پــژو  206و به
شــماره شاســی  NAAP03EE4GJ842082و شــماره موتــور  165A0079305به علت
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر
کــس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران
خودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیكانشهر ساختمان سمند
طبقه  1مراجعه نماید .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد پارس آباد مغان

انتخاب نمیکند و ما شاهد رفتاری متفاوت از یک بازپرس
در دادگاه هســتیم .در حالی که خیلی از وکال ،قاضیان و
دیگر شــخصیتهای حقوقی فیلمها عموماً شرافت خود را
زیرسؤال میبرند اما شفیعی بازپرس "علفزار" روی شرافت
خود میایستد.
این شاعر انقالب اسالمی بیان کرد :فیلم رویکرد هالیوودی
ندارد بلکه شخصیت اصلی آن مانند الگوهای دینی ما رفتار
میکند که دنبال تکلیفش اســت نه اینکه حتماً همهچیز
را به ســرانجام خود برســانند .تکلیف در منطق دینی ما
اصالت دارد و میگوید که مالک و مبنای عمل ما اســت.
دیگر کاری به ایــن نداریم که چه اتفاقی برای ما میافتد.
برای همین چه صدا و یا نوشــته آخــر فیلم که میگوید
"حفاظت اطالعات قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده و
جلوی فســاد را گرفته است" ،وجود باشد یا خیر ،شفیعی
پیــروز و قهرمان این پرونده اســت .در حقیقت پیام فیلم
این اســت که هرکس که عدالــت را فدای مصلحت نکرده
است پیروز است .دقیقاً شخصیت دیگری که بهنوعی دیگر
عدالــت و حقیقت را فدا نمیکند عــروس خانواده با بازی
سارا بهرامی است.
نادمــی دربــاره ارتباط تماشــاگر با فیلــم و موفقیت آن
خاطرنشــان ساخت :تماشاچی که امروز این فیلم را تماشا
میکنــد و آن را به فروش خوبی میرســاند از فیلمهای
دیگر اســتقبال نمیکند و نکرده است .فیلمهای دادگاهی
ســالهای اخیر ما از بس روی موارد فقهی و حقوقی چون
قصاص مانور دادند و هربار آن را به شــکلی ســاختند ،در
نهایت ایــن موضوع دچار ابتذال شــد" .علفزار"در نهایت
اثری سرپا است که توانسته ایده خود را به خوبی بپروراند
و نمایش دهد و بهطور شــفاف نخواســته تا با زرق و برق
مخاطب را جذب کند .البته فیلم شــاهکار نیست و عوامل
سازنده فیلم اکثرا ً موفقند.
او در پایان بیان کرد :اگر فیلم را بدون پیشــداوری تماشا
کنیم متوجه میشــویم که شــخصیت امیرحسین مقوم
آرمانهای انقالب اســت و فیلم در مسیر اپوزیسیون قرار
ندارد .اگر ما احترام به انســان را یکــی از آرمانهای این
انقالب و نظام بدانیم قطعاً این فیلم در حال پافشاری روی
این موضوع است .عدالت یکی از گمشدههای امروز ما است
که باید به سوی آن با رفع فساد با شتاب حرکت کنیم.

امید نیز با ابراز خرسندی از حضور در یکی از موثرترین نهادهای فرهنگی کشور
به اهتمام این صندوق بر حمایت از جامعه سینمایی کشور تاکید کرد.
رضایی همچنین با مرور راهکارهای توســعه همکاری فیمابین با اشاره به شرایط
کرونایی از آمادگی کامل صندوق برای کمک به ســینماگران جهت عبور از این
شرایط خبر داد.
در این دیدار که دکتر ســجادی خزانهدار بنیاد ســینمایی فارابی و دکتر حسین
ناظریان معاون بازرســی ،حقوقی و امور استانهای صندوق کارآفرینی امید نیز
حضور داشتند ،توافق شد سینماگرانی که سابقاً وام دریافت کردهاند اما به دلیل
کرونا هنوز فیلمهای آنها اکران نشده و توان پرداخت اقساط را ندارند ،بازپرداخت
اقساط آنها امهال شود.
براســاس این خبر ،عالوه بر تمدید تفاهمنامه ســه جانبه صنــدوق کارآفرینی
امیــد ،صندوق اعتباری هنر و بنیاد ســینمایی فارابی جهت اعطای تســهیالت
به ســینماگران ،توافق شــد یک تفاهمنامه جدید میان بنیاد سینمایی فارابی و
صندوق جهت حمایت از تولید آثار استراتژیک منعقد گردد.

گرامیداشت چهلمین روز درگذشت نادر
طالبزاده برگزار میشود

مراســم گرامیداشــت چهلمین روز درگذشــت نادر طالبزاده ،امروز پنجشنبه۱۹ ،
خرداد ماه در بهشت زهرا (س) برگزار می شود.
مراســم چهلمین روز درگذشــت نادر طالبزاده با حضور هنرمندان و خانواده ایشان
در بهشــت زهرا (س) قطعه  ۲۹شهدا ،امروز از ساعت  ۱۶و  ۳۰دقیقه الی  ۱۹برگزار
خواهد شــد .نادر طالبزاده کارگران ،تهیه کننده و مستندساز توانمند کشورمان بعد
از مدتی تحمل بیماری روز جمعه  ۹اردیبهشتماه بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع
گفــت .طالبزاده متولــد  ۱۳۳۲در تهران بود ،دارای مدارک تحصیلی کارشناســی
ادبیات انگلیســی از دانشــگاه راندولف میکن و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما از
دانشــگاه کلمبیا بود و فعالیت هنری را از  ۱۳۵۹در صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران با ساخت فیلمهای مستند آغاز کرد .از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس
در مرکز اســامی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی
در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد .وی در جنگ بوسنی
به عنوان مستند ساز شرکت داشته است.

نمایش  ۳فیلم با موضوع امام رضا(ع)
در «بلیت مشهد»

 ۳فیلم کوتاه به مناســبت میالد با سعادت امام رضا(ع) در بسته «بلیت مشهد»
به صورت آنالین به نمایش در میآید.
به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران ۳ ،فیلم کوتاه به مناسبت
میالد با ســعادت امام رضا(ع) در بسته «بلیت مشــهد» در سامانههای هاشور،
ودیو و تیوال اکران میشــوند ۳ .فیلم کوتاه «الالیی نزدیک ابرها»« ،شفاعت»
و «ماجان» از روز چهارشــنبه  ۱۸خــرداد  ۱۴۰۱به مدت  ۲ماه در پلتفرمهای
هاشــور ،ودیو و تیوال در دســترس عالقهمندان قرار میگیرد« .الالیی نزدیک
ابرها» ساخته جمیل عامل صادقی است و در خالصه داستان آن آمده« :فاطمه
از دردی عمیــق رنج میبرد ،تــرس از اجتماع ،عطــا و او را آواره جنگل کرده
است ،عطا تمام تالشــش را میکند تا فاطمه دوباره به روزهای بهترش برگردد
و »...مستند کوتاه «شفاعت» به کارگردانی رضا اکبریان هم داستان دستهای از
کبوتران حرم را روایت میکند که به دلیل نوعی بیماری قادر به پرواز نیستند.

یادداشت
عشقمان را کور کردند!
علی کالنتری

رسیدن به عشــق تاوان دارد .از قدیم در گوشمان
خواندند که عاشــق شدی باید برای رسیدن به آن
تاوانش را بدهی یا بعضی ها می گفتند اگر طاووس
خواهی باید جور هندوستان بکشی !
اســم عشق و عاشــقی که به میان می آید الجرم
ذهن ها به سمت عشق های زمینی و روابط مرد و
زن می رود .عشق های اساطیری ؛ خسرو و شیرین
 ،شیرین و فرهاد که برای رسیدن به همدیگر حتی
کارشــان به کندن کوه بیستون و جان دادن برای
همدیگر می رســید ولی امروزه با آپدیت شــدن
روابط  ،نوع رسیدن ها و جور کشیدن ها هم تفاوت
زیادی کرده است.
حال بحث اینجاســت ؛ عشق فقط عشق به جنس
مخالف اســت ؟؟ شاید این ســوال را از هر کسی
بپرســیم فورا جواب نه را از زبان طرف می شنویم.
عشــق به تفریح  ،ســرگرمی  ،کار  ،مــادر  ،پدر ،
خانواده  ،هنر و هزاران عشــق دیگر که در بعضی
افراد حتی شــاید قوی تر از عشقشــان به جنس
مخالف باشــد و حاضرند برای رسیدن به عشقشان
از جان مایه بگذارند.
عشــق بــه هنــر از آن موضوعاتی اســت که در
کشورمان ریشــه ای کهن دارد .این موضوع را می
توان از بازمانده های اجدادمان از نسل های گذشته
جست و جو کنیم .معماری بی نظیر  ،شعرای زبده
و شــیرین بیان  ،نقاش هایی که نقششــان بر بوم
همچنان زبانزد خاص و عام اســت  ،اشیای دست
سازی که ساختشــان تنها از دست های هنرگری
ماهر بر می آید و هزاران سمبل هایی که با جان و
دل فریاد مــی زنند که مردممان از دیرباز هنرمند
بودند و عاشق هنر !
حال هنر به نســل ما رســیده  ،موسیقی  ،نقاشی
 ،ســینما  ،معماری و هنرهایی که دســت نخورده
به دست نســل امروزمان رسیده و الحق و النصاف
همچنان در حفظ و اعتالی این هنرها کوشا بودیم
و هستیم.
عشــق داریم به برخی هنرها حتی در حق عشــق
های زمینی و به جنس مخالف شایدم بیشتر  ،می
شناســم کسانی را که شب و روزشــان با خواندن
کتاب  ،دیــدن فیلم  ،گوش دادن به موســیقی ،
کشیدن طرحی بر بوم  ،سفالگری می گذرد و ترک
آن برایشان ســخت و نشدنی است ولی این روزها
برای رسیدن به عشقت باید تاوان بدهی.
کتاب گران  ،بلیط ســینما گران و رفتن به سینما
گران تر  ،بلیط کنســرت بــرای برخی آرزو  ،لوازم
التحریر برای کشــیدن طرحی بر بــوم نرخ خون
برخی و الی ماشاهلل چیزهای دیگر که در حال پرواز
از دست هنردوستان است و دیگر دست نیافتنی !
بعــد از عید نوروز بود که بلیط های ســینما را به
یکباره گران کردند و همین مســاله باعث شد که
از آمار مراجعه کنندگان به ســینما و عالقه مندان
به هنر هفتم بیش از پیش کاســته شود و همین
موضوع باعث شــد که عالوه بــر ضرر مالی که به
ســینماداران وارد می شود  ،عشق به سینماها هم
بخاطر هزینه های گرافی کــه یک فیلم دیدن در
ســینما روی دستشــان می گذارد  ،شعله گرمای
عشــق درونشان را کم و منتظر بمانند که با عرصه
فیلم ها در شــبکه نمایش خانگــی کمی از حس
دورنی و عشقشان به سینما را ارضا کنند.
بعد از سینما نوبت به موسیقی و کنسرت ها رسید!
هستند کسانی که به دلیل گرانی بلیط کنسرت ها
و الکچری بودنشان تا به حال حتی یکبار به سالن
کنسرت خواننده محبوبشان نرفته باشند و به نوعی
عشــق را در درون خودشان سرکوب کردند و تنها
به گوشی موبایل و هندزفریشان بسنده کردند ولی
کیست که نداند که چه اشتیاقی در آنها برای گوش
دادن به موســیقی و خواننده مورد عالقه اشان آن
هم به صورت زنده وجود دارد.
اخیرا بلیط فروشی کنسرت نمایشی که قرار است
 28ام همین ماه در کاخ ســعد آباد برگزار شــود
شروع شد و در نهایت تعجب با رقم های عجیب و
غریبی برای این رویداد مواجه شدیم  ،بلیط هایی
کــه تا حدود  700هزار تومــان هم قیمت گذاری
شــده بود .با اندکی تامل می توان گفت کسی که
عشق به رفتن به این کنسرت دارد با دیدن قیمت
ها عشــقش کور و در گوشه ای عزلت می گزیند !
چه کرده اید با عشق عشاق موسیقی؟
در ایــن دوره زمانه بد اقتصادی و با این تورم ها و
افزایش قیمت ها دیر کســی اگر هم بخواهد نمی
توانــد با این ارقام عجیب کنســرت بــرود و برای
ساعاتی هم که شده از عشقش سیراب شود  ،ادامه
این روند و نابسامانی عجیب در هنر این کشور می
تواند در آینده ای نه چندان دور ذوق و عشق اکثر
عاشقان این عرصه را کور و حاصل آن نسلی جدید
و بی هنر باشد.
امروز که کنــار همکاران نشســته بودیم بحث از
اجرای همایون شــجریان بود که خبــر برگزاری
کنســرت هایش در تیرماه دل طرفدارانش را شاد
کرد ولی غمگین اینجاست که بسیاری از این افراد
به دلیل گرانی بلیط این کنســرت شاید نتوانند به
خریدش فکــر هم بکنند چه برســد به حضور در
کنسرت شجریان !

