
 احمدرضا درویش را در حالی مهندس سینمای ایران 
می خوانند که هیچ وقت قرار نبود به عنوان یک هنرمند 
سرنوشت،  دست  اما  کند؛  آغاز  را  خود  کار  سینماگر 
های  سال  با  اش  هنری  فعالیت  شدن  همراه  و  عالقه 
حماسه سازی دفاع مقدس، او را از کسوت مهندسی به 

پشت دوربین فیلمبرداری هدایت کرد.
احمدرضا  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  یکشنبه  روز  گزارش  به 
به صرف  تنها  و  بود  معماری  رشته  التحصیل  فارغ  درویش 
عالقه در دانشکده مهندسی با کارگردانی چند نمایش سعی در 
پاسخگویی به پرسش های ذهن حقیقت جو و هنر دوست خود 
داشت؛ اما رفته رفته حوادث و اتفاقات به گونه ای رقم خورد 
که او خود را در صحنه های علمی و عملی تولید آثار سینمایی 

و تلویزیونی دید.
تفکر  آن  بار  این  گرفت  تصمیم  که  بود  اساس  همین  بر 
مهندسی خود را به جای بازتاب در ساخت و ساز سازه ها بر 
روی هنر هفتم استوار کند. همین حضور و فعالیت »درویِش 
آثار  مجموعه  دوربین  پشت  و  صحنه  پشت  در  مهندس« 
تلویزیونی در حقیقت او را به سمت نقطه ای سوق داد که 
همواره ذهن حقیقت جو وپرسشگرش آن را مورد مداقه قرار 

داده بود و آن مسئله دفاع مقدس بود.
 نخستین گام با »آخرین پرواز«

همین سبب بود که او در نخستین تجربه کارگردانی خود 
پشت دوربین فیلم »آخرین پرواز« نشست. اثری که برخالف 
تصور آن چنان با استقبال سینماگران و منتقدان مواجه شد که 
بسیاری از آنها سال 1367 را سالی برای تولد یکی از کارگردانان 

بزرگ سینمای دفاع مقدس ایران می  دانند و می نامند.
داستان فیلم آخرین پرواز، روایتی خطی و ساده از خلبانی 
بود که توسط منافقین برای یک مأموریت خرابکارانه تحت 
فشار روحی و روانی قرار می گیرد و حتی در این بین همسر 
و فرزندانش نیز به گروگان گرفته می شوند. شاید در نگاه اول 
این داستان روایتی شناخته و کلیشه شده برای آن سال ها 
به شمار می رفت؛ اما شکل گیری روایت تصویری و به ویژه 
جذابیت هایی که درویش در تعلیق این اثر سینمایی به وجود 
آورده بود، باعث شد که این اثر در میان آثار سینمایی حاضر در 
جشنواره فیلم فجر همان سال با بازخوردهای مثبت فراوانی از 

سوی منتقدان و مخاطبان مواجه شود.
مقوله دفاع مقدس برای درویش چنان دارای جایگاه قدسی 
نداد که در نخستین تجربه  را  اجازه  این  به خود  او  بود که 
سینمایی اش در کنار کارگردانان آن سال ها به شکل مستقیم 
کند  خلق  تحمیلی  جنگ  رویدادهای  و  بطن  درباره  اثری 
و داستان نخستین فیلم خود را به حوادث موازی همسو با 
جریان جنگ و حماسه سازان دفاع مقدس که همان نیروهای 

خرابکارانه منافقین بود، استوار کرد.
همین موفقیت ها و ستایش شدن ها از سوی منتقدان بود 
که درویش را بر آن داشت که بر خالف برخی از کارگردانانی 
که گویا موظفند هر ساله دست به تولید اثر سینمایی بزنند، 
آرام آرام و با تأمل و تفکر بسیار بیشتر به سمت تولید آثار 

سینمایی برود.
 »ابلیس« و تشکیل نخستین زوج هنری کارگردان – 

بازیگر
در همین اثنا بود که سرخط بسیاری از اخبار کشورمان را 
»وینسنس«  ناو  توسط  ایرانی  ایرباس  خونین سقوط  حادثه 
امریکایی به خود اختصاص داد. اتفاقی که در نهایت به شهادت 

300 نفر از هموطنان عزیز کشورمان منتج شد.
درویش که به اعتقاد خودش »واکنش اهالی سینما به این 
اتفاق را واکنشی منفعالنه می دید« دست به ساخت پروژه ای 
به نام »ابلیس« زد که تا امروز نیز تنها فیلمی است که به شکل 
مستقیم درباره این حادثه و قربانیان آن در قامت هنر هفتم 

ایران قد راست کرده است.
نام »سعید« است که  »ابلیس« روایت کننده قهرمانی به 
شاید در ظاهر به عنوان کارمند برج کنترل فرودگاه مهرآباد 
مشغول به کار است؛ اما در اصل او جاسوسی بود که اطالعات 
پرواز هواپیماهای داخلی را به دشمنان ایران می فروخت. وی 
بعد از لو رفتن و رو شدن دستش از کار اخراج می شود؛ اما 
کند،  فراهم  از کشور  را  فرار خود  بتواند شرایط  اینکه  برای 
در گام نخست همسر و دخترش را با پروازی به سمت دبی 

رهنمون می  سازد که آن پرواز، همان ایرباسی بود که مورد 
حمله موشکی ناو امریکایی قرار گرفت. در نهایت این حادثه 

باعث به جنون رسیدن سعید می شود.
»ابلیس« به عنوان یکی از فیلم های پر کشش و پرکنش 
نیز داشت و آن  برای درویش  ایران مزیت دیگری  سینمای 
در حقیقت همراهی زنده یاد خسرو شکیبایی با درویش و به 
وجود آمدن نخستین زوج هنری کارگردان - بازیگر در تاریخ 
سینمای بعد از انقالب ایران بود. اتفاق آشنایی که در حقیقت 
فصل درخشانی از فعالیت های سینمای دفاع مقدس درویش با 

همراهی این زوج هنری شکل گرفت.
 »آذرخش« و طعم تلخ نخستین شکست

درویش برای ساخت سومین اثر خود به نام »آذرخش« کمی 
از رویدادهای اجتماعی و حماسه دفاع مقدس فاصله گرفت 
و فیلم را با روایتی مبتنی بر ملودرام اجتماعی درباره انسان 
های جامعه امروزی به روی پرده برد. این اثر متاسفانه نتوانست 
برخالف دو اثر قبلی درویش مورد توجه مخاطبان و منتقدان 
در  شکست  نخستین  »آذرخش«  حقیقت  در  و  بگیرد  قرار 

کارنامه سینمایی درویش به شمار می رود.
 اکسیر درویش برای کیمیای سینمای ایران

همین شکست درویش را بر آن داشت تا بار دیگر در مقام 
یک سینماگر مولف به علقه و دغدغه ذهنی خود یعنی مقوله 
سینمای دفاع مقدس برگردد و به همین دلیل او این بار با یکی 
از جاودانه ترین آثار سینمایی دفاع مقدس بار دیگر به منتقدان 
و مخاطبان ثابت کرد که می توان با توجه به داشته های موفق 
ذهنی و عینی در پرداخت یک روایت سینمایی، اثری را ساخت 
که در تاریخ سینما ایران ماندگار باشد و امروز هم با توجه به 
نظر قاطبه اهالی سینما و همچنین مخاطبان هنر هفتم، فیلم 
»کیمیا«ی درویش در یکی از رتبه های اول تا پنجم آثار موفق 

دفاع مقدس قرار می گیرد.
بازیگری، کارگردانی و قصه پردازی در تولید »کیمیا« که 
سال 73 و پس از جنگ ساخته شد در حقیقت به مثابه یک 
کالس کامال دانشگاهی برای سینمای دفاع مقدس به شمار 

می رفت.
فیلمی که در آن روایت شهر خرمشهر در حال سقوط، با 
توجه به امکانات آن زمان سینمای ایران آنچنان درخشان در 
صحنه های بمباران و درگیری به ثبت رسیده که بی هیچ شکی 
نظر مخاطبان را به سمت فیلم های سینمای غرب و به ویژه 

سینمای هالیوود پیش می برد.
»کیمیا« در دو بخش یعنی در نیمه نخست به روایت بمباران 
و روزهای جنگ که سایه خود را بر خرمشهر انداخته بود، می 
پردازد و در بطن خود روایتی متفاوت از جنس بازیگری کلیشه 

شده در آن روزهای سینمای ایران را توسط مثلث بازیگری 
زنده یاد خسرو شکیبایی، رضا کیانیان و بیتا فرهی چنان در 
از  برابر مخاطبان به رخ کشید که امروز هم به عنوان یکی 
بهترین بازی های این سه بازیگر به آن اثر سینمایی می  توان 

اشاره کرد.
در بخش دوم فیلم نیز ما شاهد قصه »رضا« با بازی ماندگار 
دوران حماسه  از  بعد  یاد خسرو شکیبایی هستیم که  زنده 
سازی دفاع مقدس این بار در قامت یک آزاده سرافراز به میهن 
دوران  داشتن زخم  کنار همراه  در  باید  و حال  باز می گردد 
اسارت در کوله خاطرات خود، دوری از فرزند را نیز به عنوان 

زخمی مکرر بر دردهایش تحمل کند.
»رضا« که در حقیقت نمادی از حماسه سازان هشت سال 
دفاع مقدس یعنی رزمندگان بود، حال باید در سال های بعد از 
جنگ این بار در جبهه ای دیگر برای بازپس گیری دخترش که 
به حضانت مادر و پدر خوانده اش درآمده بپردازد؛ دختری که او 
را ندیده و به دلیل اینکه او را نمی شناسد نمی خواهد که با پدر 
واقعی اش روبرو شود. این درگیری و این نبرد قهرمان در دو 
جبهه متفاوت در روایت سینمایی »کیمیا« از این اثر سینمایی 
فیلمی درخشان ساخته است که همواره با تماشای آن مخاطب 
می تواند به زوایای مختلف ارزش های آن بیش از پیش پی ببرد.
در حقیقت درخشش »کیمیا« در کارنامه درویش بود که او 
را بر آن داشت تا با ادامه این شکل از مسیر فیلمسازی نخستین 
سه گانه سینمایی خود و تاریخ سینمای ایران را به ثبت برساند.

 »سرزمین خورشید«، دومین فیلم از سه گانه دفاع 
مقدس درویش

اثر بعدی درویش پس از »کیمیا« که باز هم حادثه خرمشهر 
را در متن روایت داستانی خود داشت اثری به نام »سرزمین 
و  درخشان  بازیگران  حضور  با  دیگر  بار  که  بود  خورشید« 
استفاده از بحث های بسیار دلچسب، پرکشش و ناب، توانست 

مخاطبان سینما را به سالن های سینما بکشاند.
شاید اگر بخواهیم با عینک منتقدانه به »سرزمین خورشید« 
و »کیمیا« نگاه کنیم بیشترین نقد منتقدان صرفاً بر قصه گویی 
مطول، دیالوگ ها و روایت های احمدرضا درویش است که به 
ویژه نیمه پایانی »سرزمین خورشید«، این فیلم را از آن کشش 
و آن شوق، ذوق و سرزندگی همیشگی کمی دور می کند و به 
همین سبب است که گاهی شاهد نقد منتقدان بر شکل روایت 

قصه گویی درویش در این اثر سینمایی هستیم.
هرچند هر زمان صحبت از »سرزمین خورشید« به میان می 
آید نمی توان از بازی درخشان گلچهره سجادیه که به اتفاق 
نظر تمامی منتقدان و اهالی سینما زیباترین بازی سینمایی 

خود را در این اثر رقم زده است به سادگی گذشت.

 »متولد ماه مهر«، موفق در گیشه و به دور از نظر 
منتقدان

درویش بعد از این دو گام در عرصه سینمای دفاع مقدس بار 
دیگر رویکرد خود را به سینمای اجتماعی با »متولد ماه مهر« به 
آزمایش گذاشت. اتفاقی که این بار یکی از حوادث و رخدادهای 
اجتماعی و دانشجویی ایران را مد نظر قرار می  داد. اما گویا 
سرنوشت بر این بود که درویش را صرفا مخاطبان با سینمای 
حماسه پرداز و دفاع مقدس بشناسند و به همین دلیل بود که 
»متولد ماه مهر« نیز با وجود توفیق در گیشه نتوانست منتقدان 

سینما و اهالی این هنر را به سمت خود جذب کند.
 »دوئل« و ضلع سوم سه گانه درویش

شاید به دلیل این شکل رفتار منتقدان بود که درویش بار دیگر 
به سمت تکمیل ضلع سوم مثلث سه گانه سینمای دفاع مقدس 
خود رفت و این بار پشت دوربین کارگردانی پرهزینه ترین فیلم 
تاریخ سینما تا ابتدای دهه 90 یعنی فیلم »دوئل« نشست. این 
اثر سینمایی از جهات بسیاری بازتاب دهنده سینمایی بود که 
به عنوان سینمایی »بیگ پروداکشن« یا پرهزینه در میان اهالی 
سینما نام گرفت و البته یکی از نکات برجسته آن بازگشت سعید 

راد به عنوان بازیگر در سینمای بعد از انقالب بود.
های جنگی  وجود صحنه  با  »دوئل«  فیلم  بار  این  هرچند 
فراوان و پرهزینه شانه به فیلم های هالیوودی می زد و توانست 
تا حدودی مخاطبان را بار دیگر به سینما بکشاند؛ اما این بار 
روایت داستانی و همچنین نکته سنجی درویش در شکل گیری 
قهرمان ها و تقابل آنها با یکدیگر بود که به عنوان برگ برنده 
»دوئل« در توفیق جلب نظر مخاطبان و اهالی سینما به شکل 

توأمان به حساب می آید.
 »روز رستاخیز«، تجربه ای در حوزه سینمای مذهبی

بعد از »دوئل« بار دیگر درویش که خود را نیازمند تفکر و تامل 
بیشتر و همچنین کسب نیروی بیشتر برای حضور قدرتمندانه 
تر در عرصه سینما می دید، سال ها به سکوت نشست تا اینکه 
سال 91 )پس از 11 سال از آخرین فیلمش( این بار سراغ بخش 
دیگری از علقه و دغدغه ذهنی خود، یعنی بازتاب مسایل معنوی 
و مذهبی در سینمای ایران رفت که حاصل آن اثری به عنوان 
»روز رستاخیز« بود که درباره داستان زندگی امام حسین )ع( 
و حادثه کربال است. »روز رستاخیز« به دلیل فراز و فرودهای 
مختلف تا به امروز اجازه اکران پیدا نکرده است؛ اما اکران محدود 
المللی فیلم فجر نشان داد که اگر درویش  در جشنواره بین 
سینمای ایران بتواند امکاناتی را که مد نظرش است با صبر، 
حوصله و شکیبایی در کنار حضور بازیگران پرقدرت و داستانی 
قدرتمند در دست داشته باشد، می تواند بر تقویم تاریخ سینمای 

معاصر ایران، برگ  های دیگری را بیافزاید.

6فرهنگی

ضرورت پیوست فرهنگی در حوزه علم و فناوری کشور
فردین منصوری*

علوم و فناوری دارای توانایی های بالقوه زیادی است، که بعضی از افراد آن را 
انقالبی و نظم شکن و بسیاری دیگر آن را نه انقالبی، ولی چشم گیر و مهم ارزیابی 
می کنند. چنین پیشرفت هایی در صورت وقوع، بر جامعه آثار زیادی خواهد داشت. 
تجربه ظهور فناوری های دیگر نیز این موضوع را تأیید می کند. تجربه نشان می 
دهد علوم وفناوری به خصوص فناوری های نوظهور بر جوامع بشری تأثیر گذاشته 
و به طور چشم گیری، از آن تأثیر نیز می پذیرد.  تجربه های مختلف تاریخی به 
ما این نکته را گوشزد میکنند که علوم و فناوری می تواند تأثیری قاطع بر ابعاد 
اجتماعی و سیاسی زندگی بشر داشته باشد. گرچه در نگاه اول این سوال پیش می 
آید که فناوری خنثی و بی طرف چگونه می تواند منجر به دگرگونی های اجتماعی 
وفرهنگی، و تغییراتی در ثروت و قدرت شود، اما نگاهی مختصر به گذشته نشان 
می دهد که چگونه تکنولوژی های مختلف این تبعات را داشته و ایده خنثی بودن 
تکنولوژی را به چالش طلبیده اند. در عین حال توسعه فناوری به ایجاد مشکالت 
جدید اجتماعی وفرهنگی نظیر شکل تازهای از نابرابری و ناهنجاری اجتماعی منجر 
شده است. همچنین روابط اجتماعی وفرهنگی با توسعه فناوری، به تعریف دوباره 
نیاز پیدا کرده است. بحث امنیت و حریم خصوصی افراد، گسترده شده و حوزه های 
تازه ای وارد این مباحث شده که پیش از آن نیز وجود داشته است. با این وجود یکی 
از مهم ترین بسترهای الزم برای توسعه علم وفناوری که در ایران نیز مورد غفلت 
واقع شده، زیر ساخت های فرهنگی – اجتماعی است. در سند چشم انداز بیست 
ساله جمهوری اسالمی ایران نیز به صورت صریح به موضوع فناوری و نقش فرهنگ 
وسرمایه اجتماعی پرداخته شده است. بند 2 سند چشم انداز به جامعه ای برخوردار 
از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و 
سرمایه اجتماعی در تولید ملی اشاره دارد. مطابق با ماده 98 قانون برنامه چهارم 
توسعه، به منظور تحلیل نقش و وضعیت مؤلفه فرهنگ و اجتماع ابتدا الزم است بر 
اساس منابع علمی معتبر، عوامل فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر توسعه علم و فناوری 
شناسایی و سپس شاخص های مناسبی برای ارزیابی این عوامل تعیین و در نهایت 
نسبت به ارزیابی وضعیت کشور اقدام گردد. بنابراین اهمیت انجام و تدوین پیوست 
اجتماعی وفرهنگی در این حوزه نمایان می شود. پیوست فرهنگی گامی است عملی 
و کوتاه مدت برای کاهش های آسیب های فرهنگی ناشی از الگوگیری های رایج 
در عرصه های مختلف فعالیت های سیاسی، اقتصادی، قضائی، نظامی، بهداشتی، 
ا دو کـارکرد  بازدارندگینسبت به آثار مخرب  درمانی و فناوری. پیوسـت فرهنگـی ـب
ناشی از اجرا يطرح ها،  و پیش برندگینسبت بهآثار مثبت ناشی از اجرا يطرحها 
در راسـتاي هماهنگی الگوهاي پیشرفت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي با محوریت 
فرهنگ غنی اسالمی پا به عرصه نهاده است .تجارب اجراي برنامه هاي توسعه در 
کشورهاي مختلف جهان خصوصا کشورهاي اسالمی نشان میدهد که عدم توجه 
ه ابعـاد رابطه صحیح بین قطب هاي توسعه با فرهنگ، عالوه بر آن که  میزان رشد  ـب
کمی و کیفی قطب رشد ملی را محدود مـی سـازد، در  بلند مدت به دلیل توسعه 
نامتوازن موجب عوارض منفی و بحران هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می گردد.با 
اجرای پیوست فرهنگی، سازمان ها و مؤسسات و کارگزاران طرح های علم وفناوری 
در قبال تأثیرات فرهنگی طرح ها مسئول هستند و اقدامات الزم برای کاهش یا 
جبران تأثیرات مذکور را باید انجام دهند. پیوست فرهنگی در واقع مجرایی است که 
از طریق آن، پیشرفت کشور بدون آسیب به هویت فرهنگی و بومی و بدون تغییر 
ارزش های فرهنگی و دینی انجام می شود. گرچه جهت گیری پیوست فرهنگی 
به سمت حفظ ارزش ها و میراث فرهنگی است. در همان حال، زمینه ساز اجرای 
موفق و صحیح طرح های علم وفناوری نیز خواهد بود.در واقع می توان گفت با انجام 
پیوست فرهنگی یک فرایند کلی تعیین، پیش بینی، ارزیابی، آگاه سازی و مدیریت 
پیامدهای مثبت و منفی و تأثیرات احتمالی اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و اجرای 
طرح های جاری یا پیشنهادشده بر نظام هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسانه 
شناسانه در درون یک نظام فرهنگی و نیز بر زندگی، نهادها و الگوهای فرهنگی درون 
آن نظام، را در پیش گرفته ایم. در اثبات موارد ذکر شده می توان به مطالعه تحلیل 
تأثیرات  اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه که در سال 1387به 
انجام رسیده است، اشاره کرد. این مطالعه با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن ابعاد 
اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعتی در مطالعه شهر عسلویه نشان می دهد که فقدان 
رویکرد اجتماعی وفرهنگی به توسعه، چه عواقب ناگواری برای زندگی اجتماعی 
محلی داشته است و توسعه پایدار را با چه دشواری هایی مواجه ساخته است. نتایج 
نشان دهنده آسیب های بسیار زیادی در جوامع محلی است که با وجود توسعه 
فراوان صنعتی منطقه پیشرفت قابل توجهی در دسترسی به منابع رفاهی نداشته اند. 
فقدان مهارت های فنی بومیان و توسعه صنعتی منطقه، سیل مهاجران مجرد و 
گسترش آسیب های اجتماعی، فقدان برنامه ریزی های فرابخشی و از همه مهم تر 
نامناسب بودن شرایط زندگی برای خانواده های کارگران مهاجر مشکالت بسیاری را 
ایجاد نموده است. در حقیقت هیچ یک از صورت های واقعی جلب مشارکت در این 
منطقه دیده نمی شود و چهره فقر و محرومیت از منطقه زدوده نشده است. بنابراین 
شناسایی پیامدهای فوق می تواند منجر به انجام اقداماتی در زمینه کاهش، تعدیل 

وجبران هر کدام از پیامدها بر اجتماع محلی شود.
* دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران

جشن آکادمی سمندریان امسال برگزار نمی شود

مدیر آکادمی سمندریان از برگزار نشدن جشن امسال این آکادمی خبر 
داد.

حمید لبخنده در گفت وگویی با ایسنا با اعالم این خبر بیان کرد: جشن آکادمی 
استاد سمندریان در زمان حیات خانم روستا )هما روستا( طبق روال هر سال همزمان 
با سالروز تولد آقای سمندریان در اردیبهشت ماه برگزار می شد که پس از درگذشت 
خانم روستا این جشن به زمان تولد ایشان یعنی مهرماه تغییر یافت، این برنامه سال 

گذشته برپا شد اما امسال به دالیل جنبی نمی توانیم آن را برگزار کنیم.
او با بیان اینکه همزمانی جشن با ماه محرم دلیل اصلی موکول شدن جشن 
آکادمی سمندریان به سال آینده است، ادامه داد: طبق رای و نظر داوران آکادمی هر 
سال دو برگزیده در این جشن داشتیم که یکی هنرمند بود و دیگری یک اثر نمایشی. 
امسال با توجه به برگزار نشدن جشن، اسامی نامزدها در مدارک آکادمی محفوظ 

می ماند تا سال آینده همراه با برگزیدگان دیگر معرفی شوند.
لبخنده گفت: این تصمیم با مشورت دوستان در آکادمی گرفته شده و از آنجا که 
سال آینده باز هم مهرماه همزمان با محرم است، احتماال جشن را در اردیبهشت ماه 

برگزار خواهیم کرد.
امسال قرار بود ششمین جشن آکادمی سمندریان برگزار شود.

یادداشت

اخبار
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تتلو غیابی محاکمه می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا برای تتلو پرونده ای تشکیل شده است یا خیر گفت: مسایلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانه ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد. به گزارش ایسنا، 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره صحبت های اخیر امیرحسین مقصودلو )تتلو( و اینکه آیا پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است کسانی که این ور آب باشند یا آن ور آب و  اقدام مجرمانه انجام بدهند  قابل تعقیب 
است. در برخی از مسایلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانه ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و بصورت غیابی محاکمه می شود و اگر قاضی تشخیص دهد حکمش هم صادر می کند.

 کارگردانان و فیلم های درخشان دفاع مقدس

اولین های سینمای دفاع مقدس؛ گره خورده با نام احمدرضا درویش

جشنواره  فیلم »پیونگ یانگ« میزبان دو فیلم ایرانی
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ در کشور کره 

شمالی امسال با حضور دو فیلم ایرانی همراه است.
بادکوبه در سیزدهمین حضور  پویا  نخستین ساخته  فیلم سینمایی »درساژ« 
بین المللی خود در جشنواره پیونگ یانگ به روی پرده می رود که از تاریخ 19 الی 28 
سپتامبر )28 شهریور( آغاز شده و تا تاریخ 28 سپتامبر )6 مهر( در کشور کره شمالی 

ادامه خواهد داشت. 
  »درساژ« به تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری که پیش از این در 
جشنواره جهانی فجر، جشنواره برلین 2018 ،گرانادا ،سیدنی استرالیا، شانگهای، 
ملبورن، افق های نو لهستان، ساخالین و کپنهاگ به نمایش درآمده و جوایز مهم و 
متعددی از جمله تقدیر ویژه هیات داوران بخش نسل جشنواره برلین و  سیمرغ 

بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت کرده است. 
،علیرضا  توکلی  هوشنگ  مقدمی،  شبنم  مصفا،  علی  سینمایی  فیلم  این    در 

،یسنا  سیفی  ،لویی  فاطمی  ادیب،جالل  ،سیامک  آقاخانی  ثانی فر،علیرضا 
میرطهماسب ،باسط رضایی، به آفرید غفاریان ،شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی 
و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.  مستند »رویاهای دم صبح« به 
کارگردانی مهرداد اسکویی نیز دیگر فیلم ایرانی حاضر در شانزدهمین جشنواره 
 Informative( فیلم پیونگ یانگ است که همراه با فیلم »درساژ« در بخش
Screenings( جشنواره به روی پرده می روند.  کسب جایزه عفو بین المللی از 
جشنواره بین المللی فیلم برلین،  اعطای جایزه بزرگ جشنواره »ترو فالس« آمریکا 
به  مهرداد اسکویی به عنوان بهترین مستندساز سال ٢٠١٦، دریافت جایزه  بزرگ 
و نیز جایزه بهترین فیلم »الهام بخش« از جشنواره »فول فریم« آمریکا از جمله 

جوایز بین المللی مستند »رویاهای دم صبح« است.
  پخش بین المللی هر دو فیلم »درساژ« و »رویاهای دم صبح« بر عهده کمپانی دریم 

لب با مدیریت نسرین میرشب است.

اعالم برنامه های تاالرهای نمایشی مجموعه تئاترشهر
برنامه تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، »سیم و ُسرمه« عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی و کارگردانی روزبه حسینی است که 
از روز یکشنبه هشتم مهر ماه طی دو نوبت ساعت های 18 و 20  به مدت ۵0 دقیقه با بازی سیما ُشکری و میثم غنی زاده در تاالر سایه 
تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. در تاالر قشقایی نمایش »عنداز مطالبه« به نویسندگی مرتضی شاه کرم، کارگردانی سامان خلیلیان و 
بازی پروا آقاجانی، ابتسام بغالنی، جواد پوالدی، الهه شه پرست، احمد صمیمی، سلمان فرخنده و سید علی موسویان ساعت 19 به مدت 
زمان 7۵ دقیقه و قیمت بلیت 30 هزار تومان میزبان عالقه مندان تئاتر است. نمایش »مرگ و پنگوئن« به نویسندگی محمد چرم شیر 
و کارگردانی پیام دهکردی نیز ساعت 20:30 با مدت زمان 80 دقیقه و قیمت بلیت 30 هزار تومان در تاالر چهارسو به صحنه میرود. در 
پالتو اجرا نیز نمایش »نقل عاشقی« به نویسندگی و کارگردانی ساجد قدوسیان ساعت 18 به مدت زمان ۵0 دقیقه و قیمت بلیت 1۵ 

هزار تومان روی صحنه می رود.

جشن آکادمی سمندریان امسال برگزار نمی شود
مدیر آکادمی سمندریان از برگزار نشدن جشن امسال این آکادمی خبر داد.

حمید لبخنده در گفت وگویی با ایسنا با اعالم این خبر بیان کرد: »جشن آکادمی استاد سمندریان در زمان حیات خانم روستا )هما 
روستا( طبق روال هر سال همزمان با سالروز تولد آقای سمندریان در اردیبهشت ماه برگزار می شد که پس از درگذشت خانم روستا 
این جشن به زمان تولد ایشان یعنی مهرماه تغییر یافت، این برنامه سال گذشته برپا شد اما امسال به دالیل جنبی نمی توانیم آن را 

برگزار کنیم.«
او با بیان اینکه همزمانی جشن با ماه محرم دلیل اصلی موکول شدن جشن آکادمی سمندریان به سال آینده است، ادامه داد: طبق رای و نظر 
داوران آکادمی هر سال دو برگزیده در این جشن داشتیم که یکی هنرمند بود و دیگری یک اثر نمایشی. امسال با توجه به برگزار نشدن جشن، 

اسامی نامزدها در مدارک آکادمی محفوظ می ماند تا سال آینده همراه با برگزیدگان دیگر معرفی شوند.
لبخنده گفت: »این تصمیم با مشورت دوستان در آکادمی گرفته شده است.«


