
گزارش

 دو جایزه اصلی لس آنجلسی ها 
برای »جنگ جهانی سوم«

فیلــم »جنگ جهانی ســوم« موفق به کســب دو 
جایزه اصلی از هشتمین دوره جشنواره فیلم جهان 

آسیا در لس آنجلس شد.
هشــتمین جشــنواره فیلم جهان آســیا در لس 
آنجلس به واســطه موقعیت زمانی و مکانی خود، 
رویــدادی مناســب برای فیلم های معرفی شــده 
برای اســکار بهترین فیلم بین المللی است و فیلم 
ســینمایی »جنگ جهانی سوم« ســاخته هومن 
سیدی که نماینده رسمی سینمای ایران در اسکار 
۲۰۲۳ است، در راستای اســتراتژی طراحی شده 
و ارتقــا و معرفــی بهتر در کارزار جوایز اســکار و 
گلدن گلوب، اولین نمایش خــود در آمریکا را در 
ایــن رویداد معتبر تجربه کــرد و و دو جایزه ویژه 
هیات داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد )محســن 
تنابنده( را دریافت کرد. ساخته هومن سیدی پس 
از حضور موفق در جشنواره ونیز در سی و پنجمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو نیز در بخش 
مســابقه اصلی به نمایش گذاشته شد و در نهایت 

جایزه ویژه هیات داوران را به خود اختصاص داد.
در فیلم »جنــگ جهانی ســوم« بازیگرانی چون 
محسن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید 
نصرتی، لطف اهلل ســیفی و حاتم مشمولی به ایفای 
نقش پرداخته اند. نشریه هالیوود ریپورتر نیز اخیرا 
درمطلبی با اشاره به ۵ فیلم از جمله »جنگ جهانی 
ســوم« نماینده رسمی ســینمای ایران در اسکار 
۲۰۱۳، از آنهــا به عنوان شــانس های غیرمنتظره 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی۲۰۲۳ نام برده که 
با تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان جهانی، حاال باید 

نظر اعضای آکامی را جلب کنند.

 برگزاری جشنواره تئاتر استان تهران
 در پردیس تئاتر تهران

بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر اســتان تهران 
روزهای اول تا ششــم آذر در پردیس تئاتر تهران 

برگزار می شود.
به گزارش روابــط عمومی پردیــس تئاتر تهران، 
بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر اســتان تهران 
در ســه بخش مسابقه، ایثار و تولیدات ویژه سردار 
دلها شــهید حاج قاسم ســلیمانی برگزار می شود. 
نمایش هــای »۷ شــب«، »آوایــی در زندگی دور 
دســت«، »گلوله های بی صدا«، »ســکوت آخر«، 
»می خواهم میوســوف را ببینم«، »پهلوان قلیچ«، 
»فرشــتگان ســوخته«، »اپرای گوزنها«، »غائله«، 
در بخــش مســابقه و نمایش هــای »هفت شــب 
و هفــت روز«، »مجلس شــبیه خوانــی قربانی«، 
»کوردیناتور«، »شــب انار« و »ناگفته های هشت 
ســال زنانگی« در بخش ایثار و آثاری چون »این 
و آن«، »پرواز با بالهای ســوخته«، »نذر عباس«، 
»عقیق«، »یک و بیســت دقیقه بامداد« آثار بخش 
تولیدات ویژه ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
اســت. عالقه مندان میتوانند برای کسب اطالعات 
با تلفن ۳۳۰۳۴۱۷۲ پردیــس تئاتر تهران تماس 
بگیرنــد. پردیس تئاتر تهران واقــع در اتوبان امام 
علی)ع(، خروجی شهید محالتی شرق، خیابان شاه 

آبادی جنوبی، پایین تر از میدان مالک اشتر است.

ارتباط با کتاب باید از کودکی آغاز شود
معاون ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک کشور، 
گفت: الزم اســت از زمانی که کودکان حداقل ها را 
تشــخیص می دهند، آن ها را در مسیر عالقه مندی 
به کتاب قــرار داد و در این امــر خانواده ها نقش 

مهمی دارند.
رخســاره فضلی؛ بــا تأکید بــر این کــه عالقه و 
مراجعه بــه کتاب و ارتباط بــا آن باید از کودکی 
آغاز شــود، اظهار داشت: الزم اســت از زمانی که 
کودکان حداقل ها را تشخیص می دهند آن ها را در 
مســیر عالقه مندی به کتاب قرار داد و در این امر 
خانواده ها نقش مهمی دارند. وی با ابراز خرسندی 
از دسترســی آســان به کتاب های قصه، داستان، 
شعر، الالیی و ســرود، افزود: خواندن این کتاب ها 
برای بچه هــا، عاملی برای رشــد کالمی کودکان 
و تقویت ارتبــاط آن ها با کتاب اســت؛ اما امکان 
دارد خانواده ها اطالعات یا وقت کافی برای آشــنا 
کردن کودکان با کتاب نداشــته باشــند، بنابراین 
مهم اســت که با فرهنگ ســازی، توجه خانواده ها 
به اهمیت این مســئله جلب شــود. فضلی با بیان 
این که ذهــِن منطقی در کودکــی و در ارتباط با 
کتاب شــکل می گیرد، گفت: اگر انتظار داریم که 
کودکانمان وقتی به سن نوجوانی رسیدند، در برابر 
ابهامات و چالش ها ســراغ منابع بروند، جستجوگر 
باشــند و چیزی را بی دلیــل نپذیرند، باید آن ها را 
با کتاب آشنا کنیم. معاون ســازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک کشــور، بیان کرد: وقتی کودکان یاد 
بگیرند که درباره تصاویر کتاب ها صحبت کنند در 
کســب مهارت های زبان آمــوزی و خواندن حروف 
نیز موفق تــر خواهند بود و حس خــوب آن ها به 
کتاب در ســنین باالتر ادامه پیــدا می کند. وقتی 
کتــاب از کودکی برای ما به عنــوان »یار مهربان« 
معرفی می شــود، یعنی گذاشتن سنگ بنای ایجاد 
حس خوب نســبت به کتاب. وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با بیان اینکه سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کشور، مســئول تربیت کودکان از تولد تا 
پایان 6 سالگی است، ادامه داد: امسال طرحی را با 
عنوان »نقاشی خانواده من« برگزار و سه فعالیت با 
محور خانــواده را در این طرح پیش بینی کرده ایم؛ 
نخســت آن که کودکان لحظاتی از حضور در جمع 
خانواده را نقاشی کنند. دومین فعالیت این است که 
در قالب یک فایل صوتی برای این نقاشی ها، قصه ای 

تعریف و حتی در قالب نمایش آن را اجرا کنند.

اخبــــار

بی بی سی فارسی »مستقل« 
»بی طرف« »راستگو«؟

شبکه »اینترنشنال« با بودجه ای حدود ده برابر بی بی سی 
فارسی به میدان رســانه های معاند دروغ پرداز پا گذاشته 
بود، با صرف هزینه های هنگفت و پیشــنهاد دستمزدهای 
نجومــی، بســیاری از مجریــان و اخبارگویــان و حتی 
 کارشناســان مهمــان تلویزیــون بی بی ســی را به خود 
جــذب کرد. بی بی ســی فارســی در گزارشــی نوشــت: 
»بی بی ســی در میان مخاطبان خــود در بریتانیا و جهان 
به عنوان ارائه دهنده اخباری قابل اطمینان مشهور است. 
وبســایت ما هم، مانند تلویزیون و رادیــو به دنبال تولید 
خبرهایی دقیق، بی طرفانه، مستقل و منصفانه است. طبق 
ارزش های خبری بی بی سی »اعتمادی که مخاطبان ما به 
محتوای تولیدی بی بی سی دارند، زیربنای همه فعالیت های 
خبری ماســت. ما مستقل، بی طرف و راستگو هستیم. ما 
متعهد به دســتیابی به باالترین استاندارد در زمینه دقت 
عمل و انصاف هستیم و تالش می کنیم هرگز از روی عمد 

مخاطبان خود را گمراه نکنیم.«

 بی بی سی فارسی »مستقل« »بی طرف« 
و »راستگو«؟ 

پاراگراف فــوق به این دلیل در ابتــدای گزارش آمده که 
بعد از خوانــدن آن به درون خود رجوع کنیم که آیا واقعا 
بی بی سی فارسی »مستقل« »بی طرف« و »راستگو« است؟ 
چقدر این ادعا قابل باور است؟ آیا خود پرسنل این رسانه 
هم به این ادعا باور دارند چه رسد به مخاطبی که طی این 

سال ها تمام عملکرد بی بی سی را از ذهن گذرانده است؟

سیر قهقرایی بی بی سی از اغتشاشات 88 تا ۱۴۰۱
بی بی ســی فارسی از همان ابتدا که تاسیسش با اغتشاشات 
ســال ۱۳88 گره خورد مشــخص بود که ســیری تنزلی 
را طی خواهــد کــرد. تلویزیونی که در روزهــای آغازین 
می خواســت ادای رسانه های مســتقل را درآورد اما خیلی 
زود دستش رو شــد تا برای همگان مشخص شود که تنها 
وسیله ایســت در دســت دولت بریتانیا تا در لوای رسانه به 
خصومت علیه جمهوری اســالمی ایران بپردازد. در همین 
خصــوص و در قالب این گــزارش مروری داریــم بر روند 
 آغاز به کار تا فعالیت این روزهای بی بی ســی فارســی که 
در ادامه می خوانید: طبق اعالم خود این رسانه، برنامه های 
 )news( تلویزیون فارسی بی بی سی بر سه نوع کلی خبر
، بلنــد مدت )feature( )شــامل مســتندها( و متعامل 
)interactive( اســت. »برخی از برنامه ها تولید تلویزیون 
بی بی سی فارسی هستند، برخی برنامه ها از تولیدکنندگان 
دیگر خریداری شده اند و برخی هم از برنامه های بی بی سی 

انگلیســی به فارسی برگردان می شوند. اکثر قریب به اتفاق 
امــور فنی و تولید محتویات برنامه هــای تولیدی تلویزیون 
فارسی بی بی سی به صورت داخلی و توسط کارکنان بی بی 
سی انجام می شود. تلویزیون بی بی سی فارسی در خصوص 
مسائل دبیری به صورت کلی از مقررات و خط مشی های بی 
بی سی تبعیت می کند و ممکن است براساس نیاز و فرهنگ 

مخاطب خود، از این اصول کلی قرائت محلی نماید.«

 تالش تلویزیون بی بی سی در ابتدا 
برای بی طرف نشان دادن این رسانه

ذکر این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است که این رسانه 
تلویزیونی اما از ابتدا سعی کرد به گونه ای نمود رسانه ای خود 
را ارائه دهد که همان سه شعار اصلی خود یعنی »مستقل« 
»بی طرف« و »راستگو« را در ذهن مخاطب بویژه مخاطب 
ایرانــی نهادینه کند و به او بقبوالند که خبرش صحت دارد 
و هرچه منتشر می کند صرفا از بُعد خبری بوده و هیچ گونه 
ســوگیری یا هدف غایی در پس آن وجود ندارد. در ابتدای 
تاســیس هم به شدت سعی در نشــان دادن این اصول بود 
البته نه به این معنا که مطلقا راستگو و بی طرف باشد بلکه 
نهایت دقت را به خرج می داد تا اینچنین به نظر برسد که تا 

حدود بسیار زیادی هم توانست به هدف خود برسد.

 تحریریه بی بی سی فارسی زبان 
تحت نظارت مسوالن انگلیسی زبان

البته که در سال های اولیه تاسیس، نیل به چنین اعتمادی 
به پشــتوانه ســابقه بی بی ســی جهانی و اتاق فکر و اتاق 
خبر صورت می گرفت و تحریریه بی بی ســی فارسی بدون 
مســوالن ارشد این رسانه آب هم نمی خوردند و به گونه ای 
خود را برای بخش قابل توجهــی از مخاطبین جا انداخته 
بودند که بی طرفانه به پوشش رویدادها می پردازند. اما طی 
این سال ها رخدادهایی پیش آمد که این رسانه تاب پنهان 
ماندن پشــت لباس ریاکاری صداقت را نداشــت. این عدم 
استقالل و صداقت طی ســال های گذشته هر روز بیش از 
پیش نمایان می شد و به کّرات اخبار و خوانش هایی از بی بی 
سی فارسی رو می شد که نشان از سوگیری شدید این رسانه 
داشت تا اینکه با مرگ ملکه الیزابت دوم به اوج خود رسید.

 مرگ ملکه اوج وابستگی 
و جانبداری بی بی سی فارسی

از اختصاص ۹۰ درصد برنامه ها به مرگ ملکه، سیاه پوش 
شدن مجریان شبکه و بستن بخش نظرات کاربران این ها 
تنها بخشی از عملکرد رسانه به اصطالح مستقل بی بی سی 

فارسی پس از مرگ ملکه بود.

۹۰ درصد اخبار رسانه مدعی مختص فارسی زبانان 
در خدمت مرگ ملکه بریتانیا!

جالــب اینجا بود که بی بی ســی فارســی کــه خود را 

رســانه فارســی زبانان می نامید، ۹۰ درصد اخبار خودش 
را به موضــوع مرگ ملکه که بــرای ایرانیان دارای ارزش 
خبری پایین اســت، اختصاص داد. حتی مجریان مرد این 
شــبکه همه با کراوات سیاه و مجریان زن با لباس مشکی 
برنامه اجرا کردنــد. مجریان و اخبارگویان عامدانه خود را 
مغموم مرگ ملکه نشــان می دادند و مخاطب هدف را که 
همان ایرانیان بودند رها کرده و شــبانه روز برای ملکه ای 

سوگواری می کردند که نزدیک به یک قرن زیسته بود.

 نقش اینترنشنال 
در تسریع تنزل بی بی سی فارسی

بی شــک پوشــش اغراق آمیز و به قــول فرنگی ها اگزجره 
الیزابت دوم به شــدت دســت این تلویزیــون را بویژه در 
خصوص استقالل رســانه ای خبری رو کرد و باعث ریزش 
شدید مخاطبینش شــد. البته در این بین رسانه ای به نام 
»ایران اینترنشنال« هم که یک شبه پا به عرصه رسانه های 
تصویری گذاشــته و در بین فارســی زبانــان و با بودجه 
عربستان سعودی به شهرت رسیده بود و از یک سو شبکه 
»منوتو« نیز که از قبل، به خواب بی بی سی فارسی آمد تا 
ایــن تلویزیون بیش از پیش از ریزش مخاطبینش کابوس 

پشت کابوس ببیند. 
در این بین گذری می زنیم بر راهبرد رســانه سعودی برای 
جذب حداکثــری مخاطب که یکــی از انگیزه های اصلی 

تنزل بی بی سی فارسی شد.

راهبرد رسانه سعودی برای قاپیدن مجری، 
کارشناسان و مخاطبین بی بی سی فارسی

شــبکه »اینترنشنال« که با بودجه ای حدود ده برابر بی بی 
سی فارسی به میدان رسانه های معاند دروغ پرداز پا گذاشته 
بود، با صرف هزینه های هنگفت و پیشــنهاد دستمزدهای 
نجومی، بسیاری از مجریان و اخبارگویان و حتی کارشناسان 
تلویزیون بی بی ســی را به خود جذب کــرد. برای نمونه، 
کسی که بعد از یک دهه کار در بی بی سی، ۴۰هزار پوند در 
ســال حق الزحمه دریافت می کرد، حقوق ۱۰۰هزار پوندی 
»اینترنشــنال« بســیار اغوا کننده بود و به تدریج کارکنان 
بی بی ســی فارســی به اینترنشــنال کوچ می کردند.  این 
مســاله از دو جنبه به بی بی سی ضربه زد. اول اینکه باعث 
می شــد مجریان معروف این تلویزیون خود و مخاطبانشان 
را به »اینترنشــنال« ببرند و از سویی هم باعث می شد بی 
بی ســی از تــرس فروکش کردن میــزان مخاطب و برای 
جذب حداکثری دســت به انتشار هر خبری بزند و حتی از 
اســتانداردهای قبلی خود عدول کند و نمونه آن بسیاری از 
ویدیوها از رویدادهایی که پیش تر بی بی ســی فارسی ادعا 
می کــرد چون از صحت ویدیو اطمینان حاصل نکرده آن را 
پخش نمی کرد اما بعد از به میان آمدن اینترنشنال، شروع 
کرد به پخش فله ای هر ویدیویی که به دستش می رسید تا 

از قافله عقب نماند.

 مهاجرت کارشناسان پولی 
از بی بی سی فارسی به اینترنشنال

از طرف دیگر، بی بی سی عالوه بر مجریان و اخبارگویان، 
داشــت یک به یک کارشناسان مدعّو برنامه هایش را نیز از 
دســت می داد زیرا آن کارشناسان پولی، هرجا پول بیشتر 
می دادند بالفاصله کوچ می کردند و به تدریج اینترنشــنال 
 داشــت کارشناســان بــی بی ســی را به انحصــار خود 
درمی آورد. برای مثال بی بی سی فارسی برای یک مصاحبه 
غیرحضوری با ارتباط تصویری حــدود ۴۵ دالر می دهد، 
اما حق الزحمه شــبکه ســعودی برای همیــن کار از  ۷۵ 
دالر شــروع می شــود که گاهی ممکن اســت تا دو برابر 
افزایش داشته باشــد. این مسأله باعث شد به مرور دست 
سایر شبکه ها بخصوص بی بی ســی فارسی از کارشناس 
خالی شــود. حاال فکرش را بکنید که بی بی ســی فارسی 
نه تنها مجریــان اخبارگویان و کارشناســان و در نهایت 
داشــت مخاطبانش را هم ازدست می داد از این رو مجالی 
برای ظاهرســازی های قبلی و پُز اســتقالل و صحت خبر 
و بی طرفــی و صداقت نمی ماند ازاینرو به ســرعت ســیر 
قهقرایی درپیش گرفت تا از قافله شبکه های سطح پایینی 
چون اینترنشــنال و منوتو جا نماند و به سرعت به سطح 
این دو تلویزیون نزول یافت. تمام این عوامل به شــدت بر 

سطح خبررسانی بی بی سی فارسی تاثیر منفی گذاشت.

 بی بی سی فارسی
 در صدر اخبار جعلی رسانه های جعلی!

به گزارش مرکز افکارســنجی خبرگزاری فارس، عملکرد ۵ 
رسانه بی بی سی فارسی وابســته به دولت انگلیس، ایران 
اینترنشنال وابسته به دولت سعودی، صدای آمریکا و رادیو 
فردا وابسته به دولت آمریکا، منو تو وابسته به جریان بهائیت 
و صفحات مجازی آنها نشــان می  دهد این رسانه ها در بازه 
زمانی ۲۳ شــهریور تا ۱6 مهر،)۲۵ روز( مجموعا ۱۷۳۱۲ 
دروغ را دربــاره حوادث اخیر ایران منتشــر کرده اند.در این 
بررسی به نسبت حجم اخبار و تولیدات، بی بی سی فارسی 
بیشــترین میزان اخبار خالف واقع را داشــته است و ایران 
اینترنشنال و رادیو فردا در رده  های بعدی قرار دارند. در این 
پژوهش مصادیق اخبار خالف واقع شامل جعل خبر، تقطیع، 
تحریف، وارونه سازی، بزرگنمایی و کوچک نمایی بوده است. 
مطابق رتبه بندی بیشــترین انتشــار اخبار خالف واقع به 

نسبت به حجم خبر به این شرح است:
۱.   شــبکه بی بی سی با مجموع ۵8 در صد دروغ )تعداد 

کل اخبار ۵۳۴۳ . تعداد اخبار خالف واقع: ۳۱۰۱(
۲.  ایران اینترنشنال  با مجموع ۵۳ درصد دروغ )تعداد کل 

اخبار ۱۱۴۲6 . تعداد اخبار خالف واقع: 6۰۲6(
۳.  شــبکه منوتو )من و تو( با مجمــوع ۴۹ درصد دروغ 
)تعداد کل اخبار ۳۷۳۹ . تعداد اخبار خالف واقع: ۱8۳۵(
۴.  صدای آمریکا با مجمــوع ۴۳ درصد دروغ )تعداد کل 

اخبار 8۵۵۵ . تعداد اخبار خالف واقع: ۳6۵6(

»گیل دخت« درامی تاریخی است که داستان آن در بستر 
تاریخی دوره قاجاریه شــکل می گیــرد و قصه آن حکایت 
گلنار و اســماعیل است که در میان هیاهو و مهلکه قجری 

تار و پود دلشان با مهر و محبت هم بافته می شود.
به گزارش فارس، مجموعه تلویزیونی تاریخی »گیل دخت« 
محصول مرکز فیلم و ســریال معاونت برون مرزی سازمان 
صداوســیما به کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی اســت که از ۱۹ آبان ماه از قاب شبکه 

یک سیما روی آنتن رفته است.
»گیل دخت« درامی تاریخی است که داستان آن در بستر 
زمانی دوره قاجار شکل می گیرد و قصه آن حکایت گلنار و 
اسماعیل است که در میان هیاهو و مهلکه قجری تار و پود 

دلشان با مهر و محبت هم بافته می شود.
ســعید راد، میترا رفیع، رضا اکبرپور، ســعید چنگیزیان، 
رامتین خداپناهی، شقایق فراهانی، یاسمن معاوی، پریوش 
نظریه، ثریا قاســمی، محمود پاک نیت، صالح میرزااقایی، 
حبیب دهقان نســب، نفیســه روشــن، فخرالدین صدیق 
شریف، حمید ابراهیمی، فریبا متخصص، محمد فیلی، رویا 
جاویدنیا از جمله بازیگرانی هســتند که در »گیل دخت« 

نقش آفرینی می کنند.
تصویربــرداری این ســریال در حدود دو ســال به طول 
انجامیده و تیم بازیگری این سریال در شهرهایی همچون 
رشــت و گرمدره جلوی دوربین رفته اند. شخصیت اصلی 
سریال »گیلدخت« شــخصیت گلنار با بازی میترا رفیع و 
دختر تقی خان )محمود پاک نیت( است که دلباخته محبت 

جوانی خوش سیما و یکی از تفنگداران خان شده است.
میتــرا رفیع، بازیگر ســریال »بــی همــگان«، در برنامه 
»ســینماچی« رادیو جوان درباره نقش آفرینی در مجموعه 
تلویزیونی »گیل دخت« و بازخوردهای مخاطبان نسبت به 
این مجموعه گفت: لطــف مردم بیش از انتظار من بوده و 
خدا را شکر که داســتان و شخصیت الناز مورد توجه شان 
بوده اســت. در این فضای ملتهب اجتماعی و نبود فضای 
مجازی که همیشه در دسترس بود، انتظارم به بازخوردها 

خیلی پایین بود ولی خیلــی بازخوردهای خوب و فراوانی 
داشتم.

رفیع در پاسخ به این سوال که به دلیل شرایط اخیر جامعه 
این امکان وجود داشــت که »بی همگان« دیده نشــود یا 
بازخوردهای منفی دریافت کند، افزود: وقتی شرایط جامعه 
هر کشــوری به هر دلیلی ملتهب باشــد و در این التهاب 
جوانان دخیل باشــند، چون مخاطب اصلی رســانه خیل 
جوانان اســت، هر تولیدی تیغ دو لبه خواهد شــد. فرقی 

نمی کند برنامه سازی، درام و . .. باشد.
بازیگر ســریال »بی همگان« افزود: گاهی ساخت سریال 
می توانــد خیلی مثبــت و نجات دهنده باشــد و فرصت و 
مجالی برای فراغت از التهاب جامعه فراهم کند. یا می تواند 

منجر به بازخورد های خیلی منفی شود.
وی توضیح داد: شخصیت الناز با توجه به مختصات داستان 
و ظرافت ها و لطافت هایی که به همراه داشــت، مورد توجه 

مــردم بود و شــرافتمندانه و با محبت مــا را نقد کردند. 
حاال نقد فقط به معنای یادآوری نکات منفی نیســت. نقد 
یادآوری نکات منفی و مثبت اســت کــه نکات منفی رفع 
می شــود و مثبت ها بعد از شــنیدن نقد دوستانه و سالم 

اصالح می شود. 
این بازیگر در پاســخ به این ســوال که آیا لیسانس و فوق 
لیســانس بازیگری شــما می تواند به بازیگر شدن یک فرد 
کمــک واقعی و مملــوس می کند، تصریح کرد: شــما هر 
دو نکته ای که پرســیدید، دو پایــه الزمه حضور در فضای 
حرفه ای بازیگری است. شاید همکارانم که خیلی هم موفق 
هســتند بگویند کــه نه، این ها تنها راه ورود به ســینما و 
تلویزیــون نیســت. ولی چیزی من تجربــه اش کردم و به 
آن قائل هســتم این اســت که ترکیب دانش و هنر است. 
یعنی غریزه، مهارت های ذهنی و جسمی همراه با دانش و 

تکنیک منجر به موفقیت در این زمینه می شود.

رفیــع با بیان اینکه من نمی توانم هیچ یک از این دو عامل 
را حذف کنم، توضیح داد: چه بســا می توانم بگویم که اگر 
یک انســان با غریزه، طبع و هنر فوق العاده عجیب و غریب 
وارد بازیگری شــود، اگر تحصیالت تخصصی پشتیبان آن 
فرد باشــد، حتماً متفاوت و عمیق خواهد بود و به نظر من 

قابل احترام تر خواهد بود.
وی دربــاره نقش آفرینی در ســریال »گیل دخت« این را 
هم گفت: دو قسمت »گیل دخت« در آخرین قسمت های 
»بی همگان« پخش شــد و همپوشــانی کوچکی بین این 
دو ســریال اتفاق افتاد. در ادامه سریال 6۰ قسمتی »گیل 
دخت« که عاشقانه ای در دل تاریخ است، روی آنتن رفت. 
این ســریال متعلق به دوران قاجار اســت و در جغرافیای 

شمالی ایران فیلمبرداری شده است.
بازیگر ســریال »گیل دخت« در پاســخ به این سوال که 
نقش شــما در این سریال پر رنگ تر از »بی همگان« است، 
گفت: بله، چون نمودار پیرنگ سریال »گیل دخت« نمودار 
کالســیک و قهرمانه محور است و مخاطب همواره با گلنار، 
نقش دختر خــان زاده در تنهایی ها، نبردها و دودلی هایش 
همراه اســت و دوربین با اوســت. اگر دقت کرده باشــید، 
یک ســری صداهای ذهنی از گلنار شنیده می شود. یعنی 
نریشــن ما صدای قلب یا ذهن گلنار اســت. البته این  کار 
من را سخت تر می کرد و چالش بزرگی بود. بنابراین گلنار 

قهرمان داستان قاجاری است.
آنچــه تــا اینجــای کار و پــس از نمایش ۴ قســمت  از 
»گیلدخت« پیداســت، قرار اســت مخاطب در بستر یک 
مجموعه تاریخی 6۰ قســمتی، داســتان ماجرای روایتی 
عاشقانه و چالش های عاطفی میان اسماعیل و گلنار را در 

لوکیشن جغرافیای شمال کشور شاهد باشد.
مجموعه تلویزیونــی »گیل دخت« روزهای پنجشــنبه و 
جمعه هر هفته ســاعت ۲۲:۳۰ تا اواخر بهار ســال ۱۴۰۲ 
از شــبکه یک سیما پخش می شــود. فیلمنامه این سریال 
توســط مجید آسودگان نوشته شده و تیتراژ پایانی آن نیز 

توسط محمد معتمدی اجرا می شود.
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»گیل دخت« یک روایت قهرمان محور است 

 عاشقانه ای تاریخی در جغرافیای شمالی ایران

مجتبی امینی دبیر جشــنواره فیلم فجر می گوید هنرمندان کشــور می توانند با 
نگاه پدرانه مشکالت کشور را حل و فصل کنند. آنان در حقیقت نخبگان جامعه  
هســتند که کلید برون رفت از بحران ها و دشواری ها را در دست دارند اما رفتار 

احساسی دردی را دوا نمی کند.
به گزارش تســنیم، مجتبی امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر، با اشــاره به اینکه جشــنواره فیلم فجر ماحصــل تالش های خانواده بزرگ 
ســینمای ایران است گفت: قاعده بر این است که تمام ماحصل زحمات خانواده 
بزرگ سینمای ایران، از سینمای فیلم کوتاه تا مستند و سینمای بلند داستانی، در 
جشنواره فیلم فجر دیده می شود و همه فیلم ها در معرض ارزیابی قرار می گیرد. 
گلچین فیلم های برتر کوتاه جشــنواره فیلم فجر، در جشنواره فیلم کوتاه تهران 
اتفاق می افتد. بنابراین ما با یک بسته ویژه از فیلم کوتاه در جشنواره فجر روبه رو 
خواهیم بود. جشــنواره ها  بستر بسیار خوبی برای رشد و پیشرفت فیلمسازان و 

کشف استعدادهای جوانان جامعه است. چند جشنواره مهم سینمایی کشور، چه 
فیلم کوتاه و یا حقیقت، بستری برای شکوفایی استعدادیابی فیلمسازان کشور ما 
اســت که هرکدام از این جشنواره ها کمک می کند تا استعدادها شناخته شوند و 

به مراحل بعد راه پیدا کنند.
دبیر جشــنواره فیلم فجر گفت: آینده ســینمای کشور در حوزه فیلم کوتاه رقم 
می خورد و فضای جشــنواره باعث می شود برای فیلمسازان کوتاه ما که مستعد 

هســتند، ســرمایه گذاری ویژه ای در بخش دولتی و خصوصی رقم بخورد و این 
اســتعدادها فرصت داشــته باشند تا در جشــنواره فیلم فجر دیده بشوند و وارد 

صنعت تولید حرفه ای سینمای ایران شوند.
دبیر جشــنواره فیلم فجر درباره مشکالت و مســائل اخیر کشور و نقش سینما 
برای حل آنها گفت: تمام کشــورهای دنیا مشــکالت مختلف و اختالف سالیق 
گوناگــون دارند و مطالبه گری های گوناگونی رخ می دهد. دنیا در طول ســال با 
مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند اما اگر قرار باشد که مشکالت کشور 
حوزه های دیگر را تحت الشــعاع قرار دهد، پیشرفت در حوزه های مختلف کشور 
دچار نقصان می شــود. اگر فضای اقتصادی دچار مشکالتی باشد و بخواهد دیگر 
فضاها را درگیر خود کند، خواهیم دید که فضای فرهنگی کشور تحت الشعاع آن 
قرار خواهد گرفت، اتفاقاً فضای فرهنگی می تواند برای حل مشکالت و ارائه روش 
کمک کند و راه کار ارائه بدهد. اگر نیازی به اصالحاتی هست می  تواند کمک کند.

دبیر جشنواره فیلم فجر: 

 هنرمندان با نگاه پدرانه و نه احساسی 
به حل مشکالت کشور کمک کنند


