
گروه ســینما و تلویزیون -  پوریا پورسرخ که مهمان »پرانتز باز« با موضوع 
اهمیــت صــدا و لحن در بازیگری بود، درباره لحــن صحبت کردنش در فیلم  و 
سریال هایی که بازی کرده است، توضیح داد: ریتم صحبتم در این سال ها تندتر شد. 
یکی از کارگردان ها روی این موضوع حساس بود و تالش می کرد تا من شمرده تر 
صحبت کنم. از حضورم در فیلم »ناسپاس« راضی نبودم؛ البته کار خودم را می گویم 
زحمت دوســتان را زیر سوال نمی برم. بازی در فیلم »رستاخیز« را به خاطر همین 
پذیرفتــم تا بتوانم جبران کنم، چون کار تاریخی بــود و آقای درویش روی ریتم 
صحبت کردن بازیگران حساس بودند. آقای لطیفی هم که کارم را با ایشان شروع 
کردم حساسیت زیادی روی این مساله داشتند. در ابتدای کارم که بی تجربه بودم 
سعی می کردم در سریال »وفا« لحن عاشقانه ای به دیالوگ هایم بدهم. این سریال به 
موفقیت شخص خودم کمک کرد. صحبت های پوریا پورسرخ در ادامه با اظهارات 
یکی از کارشناسان برنامه همراه شد، مبنی بر اینکه وقتی کار هنری اش را شروع کرد، 
برخی هفته نامه هایی که روی بورس بودند، درباره او چنین نوشــتند که بازیگری 
در راه است که قرار است رقیب محمدرضا گلزار بشود؛ زیرا گلزار آن موقع معیار 
بود و محبوبیت داشــت و چنین عبارتی به چهره و فیزیک توجه داشت. از طرفی 
در »وفا« که پوریا پورسرخ شیطنت های خاصی داشت، تند تند هم حرف می زد، 
قبل از فیزیک و چهره، صدا و بیان بود که بازیگر را به مخاطب معرفی می کرد. این 
بازیگر در این زمینه یادآور شــد: این مدل هفته نامه ها ایرادی داشــت و آن این بود 
که کنترلش از دست ما خارج می شد و وقتی این اتفاق برای من افتاد، خیلی تحت 
فشار قرار گرفتم. یادم هست سر کالس »کارنامه« بودیم که یکی از اساتید درباره 
آقای گلزار صحبت می کردند و می گفتند کســانی که صرف چهره دارند، ممکن 
است سال دیگر نباشند و سپس پرسیدند آیا کسی می خواهد جای گلزار باشد؟ از 
آن کالس فقط من دستم را باال بردم. باالخره آقای گلزار سوپراستار است و جایگاه 
دست نیافتنی دارد. االن می بینیم که هنوز هم آقای گلزار هست. وقتی کسی طرفدار 
دارد باید به او احترام گذاشت و البته او هم مثل هر بازیگر دیگری، نقش خوب و بد 
دارد. پورسرخ به صحبت هایش ادامه داد: بحث صدا به من داشت آسیب می زد و 
اَنگ تقلید می خورد. صدا، در بسیاری از مواقع باعث پیشرفت من شد و در بعضی 
مواقــع هــم که اَنگ تقلید می خورد، مقداری مانع بود. او در این زمینه به بازیگران 
دیگری هم اشــاره کرد و گفت: من معتقدم بازیگری مانند حامد بهداد در فیلم بد 
هم خوب بازی می کند، اما من در فیلم خوب، خوب و در فیلم بد، بد هستم؛ زیرا 
اصوال اهل چالش زیادی نیستم. نظرم را می گویم نظر کارگردان را می شنوم و می دانم 
نظر کارگردان ارجح است؛ بنابراین شکل همان چیزی که او خواسته می شوم. برای 
همین با بعضی از کارگردان ها که بیشتر حساسیت دارند، خروجی موفق تری دارم. 

در زندگی هم بسیار نصیحت پذیر و حرف گوش کن هستم.

پوریا پورسرخ:

در مقطعی دوست داشتم جای گلزار باشم

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- »اسکات 
فینبرگ« منتقد هالیــوود ریپورتر، در 
اولین پیش بینی خود از اســکار ۲۰۲۲، 
»قهرمان« اصغر فرهــادی را در چهار 
رشته به عنوان شانس  نامزدی دریافت 
جایزه اســکار معرفی کرده است. او در 
این مطلب، »قهرمان« را در رشــته های 
بهترین فیلم )در جایگاه سوم پس از دو 
فیلم ریچارد پادشاه و بلفاست(، بهترین 
کارگردانــی )در جایگاه اول(، بهترین 
فیلمنامــه )در جایگاه دوم پس از فیلم 
بلفاست( و بهترین فیلم بین المللی )در 
جایگاه اول( جزو احتمال های نامزدی 
جایزه اسکار قرار داده است. همچنین 
امیر جدیدی برای بازی در این فیلم، در 
گروه ســوم شانس های کسب نامزدی 
در شاخه بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در کنار »فیلیپو اسکاتی« )دست خدا(، 
»آنتونی راموس« )در ارتفاعات(، »تیم 
راث«)جزیره برگمان( و »وینســتون 

دوک« )۹ روز( معرفی شده است.
در شــاخه بهترین فیلم عالوه بر 

»قهرمان«، »پادشاه ریچارد«، »بلفاست«، 
 C’mon,« ،»قدرت سگ«، »تل ماسه«
Cmon«، »کودا«، »اسپنســر«، »دختر 
گمشده« و »سیرانو« به عنوان پیشتازان 
شاخه بهترین فیلم جایزه اسکار معرفی 
شده اند و در شاخه بهترین کارگردانی نیز 
فرهادی در کنار »کنت برانا« )بلفاست(، 
»جین کمپیون« )قدرت سگ(، »دنیس 
ویلنوو« )تل ماسه( و »پادشاه ریچارد« 
)رینالدو مارکوس گرین( پیشتاز کسب 
نامزدی اسکار هستند. در صورت نامزد 
شدن »قهرمان« این نخستین باری است 
که سینمای ایران موفق به کسب نامزدی 
در شــاخه بهترین فیلــم و کارگردانی 
خواهد شــد. »کنت برانا« )بلفاست(، 
»زاش بالین« )پادشاه ریچارد(، »مایک 
میلز« )C’mon, Cmon( و »شــین 
بیکر« )موشک سرخ( نیز در کنار اصغر 
فرهادی نیز شــانس های اصلی شاخه 

بهترین فیلمنامه اصلی معرفی شده اند.
همچنین بر اساس این پیش بینی، 
رقبای اصلی »قهرمان« در شاخه بهترین 

فیلم بین الملی سال )فیلم غیرانگلیسی 
زبــان(، فیلم هــای »کوپه شــماره ۶« 
)فنالند(، »تیتان« )فرانســه(، »بدترین 
آدنــم دنیا« )نــروژ( و »دســت خدا« 
)ایتالیا( هستند.  کمپانی پخش آمازون، 
»قهرمان« را از هفتــم ژانویه ۲۰۲۲ در 

سینماهای آمریکا اکران خواهد کرد.
حضور اصغر فرهادی و جین 

کمپیون در برنامــه گفت وگوی 
جشنواره لندن

 شصت و پنجمین جشنواره فیلم 
لنــدن، چند فیلم دیگــر از جمله فیلم 
جورج کلونی را به فهرســت فیلم های 
امســال خود افزود و اعالم کرد اصغر 
فرهادی از ســخنرانان در جشــنواره 
امسال خواهد بود. جشنواره فیلم لندن 

۲۰۲۱ که از ۶ تا ۱۷ اکتبر )۱۴ تا ۲۵ مهر( 
برگزار می شود اعالم کرد اصغر فرهادی 
در کنار چهره هایی چون جین کمپیون 
نیوزیلندی، ریوســوکی  کارگــردان 
هاماگوچی کارگردان ژاپنی، جســی 
آرمسترانگ سازنده سریال »جانشینی« 
و آن درس دانیلسن لی بازیگر نروژی در 
مجموعه ای از گفت وگوهای حضوری 

شرکت می کند. عالوه بر این جشنواره 
فیلم لندن فیلــم جدید جورج کلونی 

و بن افلــک یعنی »نوار مناقصه« 
و را به فهرســت فیلم هایش 
افــزود. انتظار می رود کلونی 
نیز در جشنواره حضور یابد. 

فیلم جدید ادوین فیلمســاز 
اندونزیایــی با عنــوان »انتقام 

مــال من اســت، بقیــه نقد 
می پردازند« نیــز به برنامه 
جشــنواره افزوده شــده 
است. پیشــتر اعالم شده 
بود »قهرمان« فرهادی در 
جشنواره فیلم لندن امسال 

به نمایش درمی آید.
امســال عــالوه بر 
فیلــم »قهرمــان«، فیلم 
کوتــاه »دیــوار چهارم« 
بــه کارگردانــی محبوبه 
کالیــی نیــز در بخــش 
رقابتی فیلم هــای کوتاه 
جشــنواره لنــدن ۲۰۲۱ 

به نمایش گذاشــته خواهد شد. »جاده 
خاکی« اولین ساخته بلند پناه پناهی نیز 

در بخش مسابقه اصلی جشنواره لندن 
حضور دارد. پیش بینی »هالیوود ریپورتر« از 

نامزدی »قهرمان« در ۴ شاخه اسکار
فیلم »قهرمان« بر اساس پیش بینی هالییود ریپورتر در شاخه های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 

و بهترین فیلم بین الملل، از شانس های اصلی کسب نامزدی در جوایز اسکار است.

گروه سینما و تلویزیون - دبیر 
سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان جزییات 
برگزاری این دوره از جشنواره که از ۱۶ 
تا ۲۱ مهرماه در اصفهان برگزار خواهد 

شد را شرح داد.
علیرضا تابش در نشست خبری 
سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانان که 
در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزی 
اصفهان برگزار شد، ضمن ادای احترام 
به شــهدای ســالمت اظهار داشت: 
امیدوارم بــا پایان بحــران کرونا بار 
دیگر ســالن های سینما و رویدادهای 
هنــری مرکز توجــه و تجمع اهالی 
فرهنگ و هنر شــود.مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی با اشاره به شعار سی 
و چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک 
ادامه داد: به اتفاق شــهردار اصفهان از 
پوســتر این دوره از جشنواره با شعار 
»سینما، سرزمین خیال« رونمایی شد. 
برای سینما رسالت و شان حفظ امید و 
نشاط را قائل هستیم، در شرایط ترس 
و هــراس آور کرونا، کودکان با دنیای 
سینما به آرام بخشی تخیل و خیال روی 
می آورند. سینماگران ما که در دو سال 
آتــی فیلم های جذابی برای کودکان و 
نوجوانان تولیــد کردند برای ما قابل 
احترام هســتند. از همین جهت شعار 
جشــنواره امسال را عملیاتی می دانم، 
زیرا همیشه هنرمندان ما به دنیای خیال 
ســری می زنند و در این دنیای فانتزی 
فرزندان کشــور را به دنیای شادی و 

نشاط می برند.
معرفی هیات داوران

وی گفت: امسال بیش از ۵۵۰ اثر 
ملی و بین المللی به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شدند. کل آثار متقاضی در بخش 
ملی ۴۳۸ اثر بود که ۳۹۲ اثر ســینمایی 
با مقررات جشنواره منطبق بود و مورد 
انتخاب قرار گرفــت. در بخش وب 
ســری ۱۲ اثر، بخش پویانمایی کوتاه 
۱۲۰ اثر، بخش فیلم کوتاه داستانی ۲۱۵ 

اثر، بخش فیلم های بلند ایرانی ۴۵ اثر و 
۱۶ اثر هم در بخش ویژه کرونا »کرونا 
روایت« متقاضی جشنواره بودند که به 

انتخاب گذاشته شدند.
تابش افــزود: ۱۰ فیلم خارجی 
به همــراه دو فیلــم ایرانی در بخش 
بین المللی بــه نمایش درخواهند آمد 
همچنیــن ۱۰ فیلم کوتــاه خارجی و 
ســه فیلم کوتاه ایرانــی نیز در بخش 
بین المللی حضور خواهد داشــت. از 
کشرهای ســوییس، آلمان، مکزیک، 
پرو، هند، اسپانیا، کرواسی، اسکوانی، 
بوسنی، استونی و بســیاری دیگر از 
کشــورها آثار خود را به جشــنواره 
ارسال کردند. ســه داورِ سیفژ نیز که 
یکی از آن هــا فریال بهــزاد از ایران 
اســت، در بخش سیفژ داوری خواهد 
کرد. دبیر ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و 
نوجوانان اسامی فیلم های بلند سینمایی 
که در جشــنواره به نمایش درمی آیند 
را به این شــرح اعالم کرد: »بلوط« به 
کارگردانی مرتضی رحیمی، »بام باال« 
کارگردانی ســید جواد سید حاتمی، 
»برزنگی« کارگردانی حسین قاسمی 
جامی، »پســران دریــا« کارگردانی 
افشین هاشمی حسین قاسمی جامی، 
»ترانه های پدرانه« به کارگردانی محمد 
بصیری، »داســتان های هــزار و یک 
روز« کارگردانی حبیــب احمدزاده، 
»زندگی و زندگــی« کارگردانی علی 
قوی تن، »شهر گربه ها« به کارگردانی 
سید جواد هاشمی، »لیپار« کارگردان 
حســین ریگی، »یدو« به کارگردانی 
مهدی جعفــری. وی به اعضا هیات 
داوران، توضیــح داد: در بخــش ملی 
مهین جواهریان، گالره عباسی، بهروز 
شعیبی، حامد موفق، رضا درستکار و 
بهرام دهقان یار داوری آثار را بر عهده 
دارند. در بخش بین المللی چهار داور از 
کشورهای فرانسه، آلمان، چین و سوئد 
بــه صورت آنالین همراه جشــنواره 
خواهنــد بود و آثار را داوری می کنند. 

همچنین در بخش انیمیشن های بلند 
و کوتاه دو داور از ترکیه و افغانســتان 
داوری را بــر عهده دارند. در مجموع 
داورهایــی از پاکســتان، بنگالدش، 
هند، ژاپن، اکراین، گرجستان و دیگر 

کشورها در کنار جشنواره هستند.
اکران آنالیــن و حضوری 

آثار
تابــش درباره چگونگی اکران و 
نمایش فیلم ها، توضیح داد: این دوره 
از جشنواره به صورت ترکیبی آنالین 
و فیزیکی، میزبان مخاطبان جشنواره 
اســت. در بخش آنالین »هاشــور«، 
»فیلیمــو« و »تیوا« پلترفرم های میزبان 
جشنواره هســتند و مخاطبان آنالین 
می تواننــد از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ مهرماه بر 
اساس جدول اکران به تماشا فیلم های 
جشــنواره بپردازند. همچنین تیوا به 
عنوان تلویزیون اینترنتی جشــنواره، 
رویدادهای مختلف جشنواره در تهران 
و اصفهان را به صورت زنده پوشــش 
خواهد داد. کارگاه های جشــنواره نیز 
به صورت آنالین از هاشــور پخش 
می شــود و این پلتفرم میزبان بخش 

کتابخانه ویدیویی هم است.
مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی 
افزود: در خانه جشــنواره در اصفهان 
میزبــان داوران کــودک و نوجــوان 
خواهیم بود که به ســالن های نمایش 
دعوت می شوند و می توانند آثار را از 
نزدیک دنبال و داوری کنند. امیدواریم 
که با همت شهرداری اصفهان، حوزه 
هنری و کانون پرورش فکری بتوانیم 
شاهد اکران فیلم ها در مناطق محروم و 
حاشیه ای شهر اصفهان هم باشیم. در 
این سال ها تعلق خاطر به بخش های 
حاشــیه ای هم وجود داشــته و همه 

کودکان هم باید بتوانند آثار را ببینند.
وی بــا اشــاره به بــازار آنالین 
جشــنواره، اظهار کــرد: در کتابخانه 

آنالیــن جشــنواره ۴۵۰ عنوان فیلم 
از تولیدهای ســال های اخیر کودک 
و نوجــوان موجــود خواهــد بود و 
خارجی های می تواننــد در طول ایام 
جشــنواره فیلم های مورد نظر خود را 
انتخاب و برای ســرمایه گذاری اقدام 
کنند. این دوره نیز کارگاه های جذاب 

و خوبــی را در بخش بین الملل و ملی 
طراحی کردیم و امیدواریم این کارگاه 
که با حضور مدرسان خارجی و ایران 
برگزار می شــود، مورد استقبال قرار 
گیرد. دبیر ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و 
نوجوانان درباره چگونگی برگزاری 
افتتاحیه و اختتامیــه، افزود: تالش ما 
این اســت که افتتاحیه کوتاه برگزار 

شــود و جزییات آن در روزهای آینده 
اعالم خواهد شد.

وی از اکران هم زمان اثار برگزیده 
در ۲۳ اســتان و دو منطقه آزاد اروند و 

ارس نیز خبر داد.
المیپیاد فیلم سازی امسال 
هم هم زمان با جشنواره برگزار 

می شود
تابش با اشاره به المپیاد فیلم سازی 
کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: المپیاد 
فیلم ســازی کودکان و نوجوانان یکی 
از بخش های مهم جشنواره است، در 
این المپیادها با انتقال تجربه و آموزش 
بزرگان سینما به نوجوانان، نسل بعدی 

فیلم سازان شکل خواهد گرفت.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر 

چیستی دستاوردهای المپیادهای فیلم 
ســازی کودکان و نوجوانان، توضیح 
داد: نسل آینده سینمای ایران بی تردید 
متاثر از المپیاد فیلم ســازی نوجوانان 
خواهد بود، نوجوان ۱۱ ســاله که در 
ســال ۱۳۹۴ به المپیاد آمــده، االن به 
یک جوان سینماگر تبدیل شده است. 
بخشــی از شرکت کنندگان در المپیاد 
به صداوســیما و دیگر سازمان های 
مرتبــط خواهند رفــت. حتی در این 
دوره از المیپاد، قرار است برگزیدگان 
دوره هــای قبــل تجربه خــود را به 
شــرکت کنندان جدید منتقل کنند. از 
طرفــی ایده محــوری المپیاد باعث 
می شود تا شرکت کنندکان یاد بگیرند 

که توسعه ایده گروهی است.
مهــر پایان بر سفارشــی 

سازی
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
در پاســخ به این ســوال که دستاورد 
بنیاد سینمایی فارابی در حوزه سینمای 
کودک و نوجوان چه بوده، اظهار کرد: 
به تولید سفارشــی برای جشــنواره 
فیلم کودک مهر پایــان زدیم، روزی 
که مدیرعامل بنیاد فارابی شــدم با ۴۰ 
فیلم سفارشــی مواجه بودم که صرفًا 
برای پخش در جشنواره فیلم کودک 
تولید شــده بود. این آثار نه اکران شده 
و نه حتی تلویزیــون آن ها را خریده 
بــود. اما با حضور من و همکارانم این 
سفارشــی سازی ها به پایان رسید و با 
تعریف اولویت سازی های جدید آثار 
مختلفی شکل گرفت. در این سال ها 
ارتباط بین ســینمای کودک و دیگر 
حلقه های تولیدات کودک نظیر ادبیات 
کودک شــکل گرفت. یکی دیگر از 
دســتاوردهای ما افزایــش تعداد آثار 
اکران شده برای کودک و نوجوانان در 
سینما بود و سهم سینمای کودک را از 

دو فیلم در سال به ۱۰ فیلم رساندیم.

تابش درباره وضعیت آثار اکران 
نشــده ای که ســال های قبل ساخته 
شــدند، گفت: بخش عمده اکران آثار 
ســینمایی به عهده صاحبان این آثار 
است. دو فیلم »یدو« و »مهران« که بنیاد 
فارابی نقش پررنگی در ســاخت آن 
داشت، به تلویزیون فروخته شد؛ البته 
صدا و سیما پیشنهاد خوبی برای این 
دو فیلم داشت. درخواست ما از صدا و 
سیما و پلتفرم های آنالین این است که 
با نرخ بهتری آثار ایرانی از سینماگران 
کودک و نوجــوان خریداری کنند تا 
کودکان ایرانی عالوه بر آثار خارجی، 

آثار داخلی را نیز ببیند. 
بودجه جشنواره افزایشی 

نداشته
وی با اشاره به بودجه جشنواره، 
تاکید کرد: بودجه جشنواره افزایشی 
نسبت به سال های گذشته نداشته و در 
بنیاد فارابی تاکید ویژه به صرفه جویی 
داریم؛ حتی در بخش های از جشنواره 

هزینه ها را کاهش دادیم.
دبیر ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و 
نوجوانان دربــاره اینکه تنوع فیلم ها 
در جشــنواره ســی و چهارم چگونه 
بوده، پاسخ داد: تنوع کارگردانی، تنوع 
اقلیمی و تنوع موضوعی در جشنواره 
ســی و چهارم زیاد است. از اصفهان 
تا سیســتان بلوچستان و خراسان آثار 
ســینمایی داریم که در ایــن آثار هم 
زیبایی زندگی کــودکان و نوجوانان 
و هــم نشــانه هایی از فرهنگ بومی 
ایران زمین تجلی پیدا کرده است. برخی 
از این فیلم ها با رضایت تهیه کنندگان 
به صورت آنالین و برخی دیگر از آثار 
تنها به صورت حضوری در اصفهان و 
تهران نمایش داده می شود. هر آن تعداد 
فیلمی که برای خانه های جشنواره در 
تهران و اصفهان پخش می شــود در 
دیگر شهرهای کشور نیز اکران خواهد 

شد.
کودکان و نوجوانان رخت 

داوری بر تن کنند
تابــش با بیان اینکــه »کودک و 
نوجوان تا سوم مهرماه فرصت دارند 
برای داوری ثبت نام کنند«، اظهار کرد: 
کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 
می توانند تا ســوم مهرماه برای داوری 
آثار در پرتال جشــنواره ثبت نام کنند. 
بعد از ثبت نام دو گزینه حضوری و غیر 
حضوری وجود دارد که داورهای در 
اصفهان و تهران می توانند به صورت 
حضوری در خانه جشــنواره حاضر 
شــوند و آثار را ببیننــد. در نهایت هر 
دو گــروه از داوران حضــوری و غیر 
حضوری بایــد رای خود را در پرتال 
جشــنواره ثبت کنند. ســعی کردیم 
نمایــش فیلم را از ســاعت ۱۵ آغاز 
کنیم که داخلی با کالس های مدارس 

نداشته باشد.
آثار حاضر در بخش آنالین 

مجوز ساترا را دارند
وی دربــاره دلیل لزوم برگزاری 
جشــنواره در شــرایط بحران کرونا، 
توضیح داد: بنــای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی تعطیلی هیچ رویداد 
سینمایی نیست، بلکه ارتقا و تقویت 
این رویدادها است. جشنواره ها قرار 
اســت که تصویری از سینمای کشور 
و رقابتی که بین آثار است را به نمایش 
بگذارند. در این جشنواره ها استعدادها 
شناخته می شوند و تولید کنندگان ما 
نیز انتظار دارند که رویدادهای سینمایی 
برگــزار شــود. از طرفی جشــنواره 
می توانــد به کودکان و نوجوانان ما در 
شرایط ســخت خانه نشینی، نشاطی 
هدیه دهد. تابش در پاســخ به سوالی 
درباره اینکه آیا آثار مجوز »ساترا« برای 
پخش آنالین را دارند، گفت: فیلم های 
به نمایش درآمده در ســامانه نمایش 
فیلم، پیش تر پــروازه نمایش خود را 
از ســازمان سینمایی گرفتند و تیوا نیز 
تعامالت خود را با ســاترا و سازمان 
ســینمایی دارد؛ از این بابت مشکلی 

وجود نخواهد داشت.

گروه سینما و تلویزیون - مسعود 
ده نمکی کارگردان ارزشــی ســینما و 
تلویزیون ایران که با سری سینمایی های 
»اخراجــی ها« بســیار در بین مردم 
معروف و محبوب شــد گفت: شرایط 
سنی ما در زمان جنگ ایجاب می کرد که 
برای دفاع از کشور بجنگیم. در سن ۱۷ 
سالگی به جبهه رفتم و تا پایان جنگ آن 
جا رزمنده بودیم و به عنوان تک تیر انداز 
وارد گردان سلمان لشکر محمد رسول 
اهلل شــدم. پــس از آن در چند عملیات 
حضور داشتم تا آخر جنگ هم بودم. با 
تقلب یک سال شناسنامه ام را دستکاری 
کــردم تا اجازه اعزام به من بدهند و در 
نهایت بزرگ شدن من در جبهه بود. ده 
نمکی تصریح کرد: شخصی می گفت 
جنگ عراق علیــه ایران آخرین جنگ 
بشری است که انسان در برابر آهن قرار 
گرفت و بعد از آن جنگ ها الکترونیک 
می شــود و خیلی کم جنگ کالسیکی 
رخ می دهد. در ایــن نوع جنگ عامل 
انسانی و روحیات و بعد معنوی خیلی 
تاثیــر گذار اســت و در همه جنگ ها 
صادق اســت. شهید مطهری می گوید 
"وقتی شــیپور جنگ جنــگ نواخته 
می شــود مرد و نامرد را جدا می کند" 
درباره مرد ها در موقعیت های مختلف 
زیاد حرف زده ایم، اما درباره نامرد های 
این جبهه صحبتی نکرده ایم. ســخنی 
از امــام خمینی )ره( هم وجود دارد که 
می فرمایند "جبهه دانشگاه انسان سازی 
است". شاید از نظر جسمی در جبهه ها 
بزرگ شدیم، اما آنجا در واقع آدم شدن و 
تغییر انفسی است که انسان را به صورت 
روحی و باطنی بــزرگ می کند، چون 

افــراد در محک امتحان عملی خداوند 
قرار می گیرند. وصیت نامه های جوانان 
۱۷ ساله را که می خواندیم حرف های 
عارف های مســن است را می زدند که 
با ســال ها سیر و سلوک به آن حجم از 
بیزاری از دنیا رســیده اند. خیلی ها در 
این مسیر ادعا داشــته اند، اما بسیاری 
پای عمل که می رسد نمی توانند از جان 
خود بگذرند. تغییراتی که جنگ در ما به 
وجود آورد گفتنی نیست ملموس است؛ 
آن عاملی که جوان را از آرامشــش در 
شهر و پیش خانواده می کشد در خاک و 
خون و تا اندازه ای گیرا است که جوانان 
دلشان نمی خواست برای مرخصی هم 
برگردند. قطعا چنین اراده ای عشــق 
جنگ نبود که آن ها را نگه می داشــت. 
آن اتفاقی کــه می افتاد به دلیل این بود 
که جبهه نســبت به خــارج از مرز ها 
مدینه فاضله حساب می شد، اما درون 
خودش هم چالش هایی وجود داشت 
مثال همه افراد شــجاع و نترس نبودند. 
آن هایی که می آمدند یک گام از آن هایی 
که نمی آمدند باالتر بودند. آن هایی که 
شب عملیات موج ۰۲۱ نمی گرفتند که 
یاد شــهر کنند و کم بیاورند باز هم یک 
پله از کســانی که نتوانسته بودند از دنیا 
دل بکنند باالتر بودند. بســیاری هم تا 
عملیات می رفتند و پای میدان مین کم 
می آوردند و هوای بازگشت می کردند. 
در شب عملیات کمتر کسانی بودند که 
حاضر می شدند جلوی دوشکا بایستند.

ده نمکی درباره اصطالحشــان در 
بین رزمندگان توضیح داد: موج 

۰۲۱ به این معنا است که در 
جبهه به خاطر اینکه کد 

تلفن تهران ۰۲۱ اســت می گفتیم موج 
۰۲۱ کســی را گرفته یعنــی او هوای 
خانواده و زندگی اش در تهران را کرده 
اســت. کتاب »آدم باش« خاطراتم از 
تولد تا پایان جنگ است. جبهه به خاطر 
آدم هایش برای ما عزیز بود؛ نزدیک به 
۴۰ ســال از آن روز ها گذشته، اما هنوز 
هم با رزمندگان از فامیل به هم نزدیک تر 
هستیم. آن آدم های فداکار و ایثارگر را 
در جبهه ها از دســت دادیم، افرادی که 
روی مین رفتنــد تا دیگران عبور کنند 
و دیگــران زندگی کنند؛ به خاطر اینکه 
چنین انســان هایی را از دســت دادیم 
در چاپ نشــریات فکر کردم حاال که 
زنده برگشــته ام باید برای آرمان های 
آن ها بجنگم نــه خود آن ها. کارگردان 
»معراجی ها« درباره ارزش قهرمانان 
برای مردم در دیگر کشور ها تصریح کرد: 
در مسکو مقبره شهدای گمنام هست که 
بســیار مورد توجه مردم بود و عروس 
و داماد ها گل می آوردند روی مزار این 

شهدا می گذاشتند و بعد زندگی شان را 
آغاز می کردند. روزی در فرودگاه یکی 
از کشــور های خارجی دیدم همه افراد 
دور یک فرد جمع شــده اند فکر کردم 
یک بازیگر معروف یا یک فرد سلبریتی 
اســت، اما بعدا فهمیــدم پیرمردی که 
مدال های زیادی بــر گردن دارد در آن 
مکان حضــور دارد که بازمانده جنگ 
جهانی دوم بود و جوانان در فرودگاه از 
او عکس می گرفتند. دنیا با قهرمان های 
خود اینگونه رفتار می کند، در کشور های 
دیگر در مترو ها جایگاه های ویژه برای 
جانبازان جنگی در نظر گرفته می شود و 
اســم خیابان ها در این کشور بر اساس 
اســامی قهرمانان انتخاب می شود و پز 
نامزد های ریاست جمهوری در گذشته 
حضورشان در جبهه بوده است. نشریه 
راه انداختم برای حفظ آرمان بچه ها تا 
آن ها را برجسته کنم اسمش هم شلمچه 
بود، چون بدترین جنگ ها در شلمچه 
اتفاق افتاد، روی کاغذ کاهی شــهدا را 

معرفی می کردم تا آرمان های 
هــم ســنگرانمان را 

فرزند  کنم.  مطالبه 

کوچک تــرم موقع خواب می گفت از 
خاطراتی که تا حاال برای کسی نگفتی 
برایم بگو. مثل قصه خاطراتم را برایش 
تعریــف می کردم و کیــف می کرد که 
از من آتــو دارد و چیز هایی را می داند 
که به رســانه ها نمی گویم. با بچه های 
ایــران و دنیا باید با زبان خودشــان از 
وضع جبهه بگوییم و ســعی کردم در 
آثارم هم با ادبیات جهان شــمول وضع 
جبهه را با ادبیات اقشــار مختلف برای 
مــردم روایت کند. کارگردان ســینما 
بیان کــرد: عجیب ترین خاطــره ام از 
اخراجی ها ۱ زمانی بود که امین حیایی 
ماسک خودش را به دختری که درگیر 
شیمیایی شده بود، می دهد که آن دختر 
فرزند خودم بود که آن روز کالس اول 
بود. یک برای برگرداندش از مدرسه به 
دنبالش رفتم که یکی از بچه های کالس 
مرا از پنجره دید و از کالس بیرون آمد و 
شروع کرد به خواندن "ایول ایول داش 
مجیدو ایول ایول ایول داش مســعودو 
ایول" و بعد همه مدرســه در دادن این 
شــعار او را همراهی کردند. به نظرم 
کاری به این عظمت نمی توانســت 
اینگونه تاثیر گذار باشــد. وقتی از 
جبهه بر میگشــتم فکر می کردم 
همه مــردم کل خیابان ها را 
پر کــرده انــد و روبان ها را 
حاضر کردند تا جشنی بزرگ 
به مناسبت این پیروزی برگزار کند، 
اما آن روز سیستم تبلیغاتی ما بلد نبود از 
این پیروزی درست استفاده کند. من در 
اخراجی ها ۲ به این حس رسیدم.وقتی 
این فیلم اکران شد سینما ها شبانه روزی 
شــده بود، بلیط نبود و میلیون ها نفر 
برای دیدن این فیلم به سینما آمدند؛ 
مردم کف زمین می نشستند در سینما 
فرش می انداختند و چای دم می کردند 

تا این فیلم را ببینند. در شمال خانواده ها 
از روستا به شــهر می رفتند که فیلم را 
ببینند. این حس برایم غرور آفرین بود. 
یکی از روزنامه های خارجی درباره این 
فیلم نوشــته بود اخراجی ها تصورات 
آمریــکا را درباره جوانــان ایران به هم 
ریخــت. چون آن ها فکر می کردند اگر 
دوباره جنگ شود همان کهنه سربازان 
دفاع مقــدس دوباره به جبهه می روند، 
اما اســتقبال این چنینــی از یک فیلم 
جنگی همه قشر های مختلف مردم را 
به ســینما ها کشاند و نشان داد که هنوز 
هم کســانی هستند که برای وطن خود 

بجنگند.
شــریفی نیا و عبدی، تام و 

جری سینما
کارگردان سینمای ایران تصریح 
کــرد: نظرش را دربــاره بازیگرانی که 
در ســینمایی های اخراجی ها با آن ها 
همکاری کرده بود: اکبر عبدی سربازی 
نرفــت، ولی در اخراجی های یک دو و 
ســه دوره سربازی اش را گذراند. امین 
حیایی یکی از بازیگران بســیار خوب 
سینما است. شریفی نیا کپل سینما است 
و با اکبر عبدی تام و جری هســتند.در 
حــال تدوین و چــاپ فرهنگنامه ای 
هستیم که بزرگترین کار مرجع جنگ 
در دنیا اســت. در این فرهنگنامه تاریخ 
نویســی اسارت از چند هزار اسیر دفاع 
مقدس انجام شده و خاطراتشان جمع 
آوری شده است که می تواند منبع خوبی 
برای تحقیقات در موضوع دفاع مقدس 
باشــد. در ایام منتهی به اربعین حسینی 
بخش ویژه ارتباط مستقیم با حرم امام 
حسین )ع( به برنامه شب نشینی اضافه 
شده که امکان زیارت مجازی مزار این 
امام رئــوف را در کربالی معلی برای 

مخاطبان این برنامه فراهم می کند.

دبیر جشنواره فیلم کودک شرح داد؛

۱۰ فیلم در بخش ملی اکران می شود

ده نمکی:

 شریفی نیا و عبدی تام و جری سینما هستند!
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امســال عالوه بر فیلــم »قهرمان«، فیلم کوتاه »دیــوار چهارم« به کارگردانــی محبوبه کالیی نیز 
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