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    محمدصادق  عابديني
سي وهفتمين جش�نواره فيلم فجر ميزبان 
حض�ور س�ه انيميش�ن س�ينمايي اس�ت. 
انيميش�ن هاي »آخرين داس�تان«، »شب 
آفتابي« و »بنيامين« در حالي به جش�نواره 
راه پيدا كرده  كه نه در بخش اصلي جشنواره 
پذيرفته ش�ده و ن�ه در س�انس هاي اصلي 
جشنواره اكران مي ش�وند. اين انيميشن ها 
حتي در سينماهاي مردمي جشنواره فجر نيز 
اكران نمي شوند. »جوان« وضعيت سردرگم 
آث�ار پويانماي�ي در فج�ر را در گفت و گو با 
»هادي محمديان« كارگردان انيميشن هاي 
س�ينمايي »ش�اهزاده روم« و »فيلشاه« دو 
اثر تحسين شده در فجر بررسي كرده است. 
امسال هم جشنواره فجر ميزبان آثار 
انيميش�ن اس�ت، اما هنوز سينماي 
انيميش�ن در حاشيه اس�ت و به متن 
جش�نواره و رقابت ها راه پيدا نكرده، 
تا كي قرار اس�ت جش�نواره ب�ه آثار 

انيميشن كم توجه باشد؟
پارس��ال كه ما با انیمیشن »فیلش��اه« در فجر 
حضور داشتیم، وضعیت بهتر از امسال بود و ما 
در بخش اصلي حضور داشته ايم، اما به طور كلي 
انیمیشن براي جشنواره فجر ارزشي ندارد و اگر 
مي بینیم كه چند سالي است آثار انیمیشن به 
جشنواره راه پیدا مي كند صرفا براي اين است كه 
ويترين جشنواره كامل شود، مانند حضور فیلم 

كوتاه و مستند در جشنواره فجر. 
 امسال تعداد آثار از يك فيلم در سال 
گذشته به سه فيلم افزايش يافته، ولي 
چرا كس�ي آن را به عنوان پيشرفت 
انيميشن جشنواره حساب نمي كند؟!

به نظرم اين اتفاق صرفا به خاطر سال گذشته بود 
و چون انیمیش��ن ما را از داوري كنار گذاشتند، 
تحت فشار بودند و خواستند امسال جبران كنند، 
اما تا زماني كه جش��نواره فجر به انیمیش��ن به 
چشم طفیلي نگاه مي كند، اتفاق خوبي براي آثار 

انیمیشن در اين جشنواره رخ نمي دهد. 
 گويا از نظر برگزاركنندگان جشنواره 
فج�ر، اي�ن جش�نواره صرف�ا براي 
فيلم هاي بلند سينمايي است، نه همه 

آثار سينماي ايران!
جش��نواره فجر براي همه سینماي ايران است و 
همه دوست دارند در فجر انقالب حضور داشته 

باشند. نمي توان گفت كه چون سینماي مستند 
جش��نواره جدا دارد پس جايش در فجر نیست 
يا فیلم كوتاه و انیمیش��ن كه در چند ساله اخیر 
پیشتاز بوده در دنیا حرف هاي زيادي براي گفتن 
داشته اس��ت. اتفاقا جاي انیمیشن در جشنواره 
فجر است. در اسكار هم مي بینیم كه از دوره اي 
انیمیش��ن را وارد مي كنند و چند س��الي هم با 
فیلم هاي رئال رقابت مي كنند ت��ا اينكه بخش 
جدايي ب��راي آن در نظ��ر گرفته مي ش��ود. در 
جش��نواره برلین هم مي بینیم كه آثار انیمیشن 
حضور دارند و حتي افتتاحیه برلین با اكران يك 

انیمیشن است كه اتفاقا جايزه هم مي گیرد. 
 ما دوساالنه انيميشن داريم كه جشنواره 
معتبري است، ولي براي انيميشن هاي 
تجاري محل خوبي براي رقابت نيست و 
باز هم برمي گرديم به فجر و لزوم حضور 

رسمي در اين جشنواره!
جنس دوساالنه انیمیشن با فجر متفاوت است و 
آن جشنواره سیر خودش را دارد كه اتفاقا حضور 
آن هم خیلي الزم است. اين دوساالنه تاثیر زيادي 
در پیشرفت انیمیشن ايران به خصوص در بخش 
انیمیش��ن كوتاه دارد كه براي رش��د انیمیشن 
سینمايي ايران الزامي است اما براي ديده شدن 
انیمیش��ن هاي تجاري كجا غیر از جشنواره فجر 
وج��ود دارد؟ در 10 روز اين جش��نواره كه حس 
نوستالژيكي هم دارد، همه نگاه ها به سینماست. 
حضور انیمیشن در فجر باعث جلب توجه مردم به 
آن و كمك اكران انیمیشن در سینما ها مي شود. 

 قبال هم درباره استعداد رقابت ميان 
آثار انيميشن و آثار رئال در جشنواره 
گفته بوديد، اين رقابت آيا مي تواند به 

سود انيميشن تمام شود؟
اتفاقا وقتي آثار انیمیشن با فیلم هاي سینمايي 
رقابت مي كنند، انگیزه براي عوامل اين آثار بیشتر 
هم مي شود. در بسیاري از بخش هاي سینماي 

انیمیشن مانند تدوين، صداگذاري يا موسیقي، 
هیچ فرقي میان سینماي انیمیشن و رئال نیست. 
زماني كه به انیمیشن توجه نمي شود و در رقابت 
قرار نمي گیرد، عوامل هم دلسرد مي شوند و ديگر 
سراغ انیمیشن نمي آيند، طرف مي گويد كه يكي 
دو كار رئال انجام دهم، برايم بهتر  از حضور در 

كار انیمیشن است. 
 پارس�ال ق�رار بود ب�راي اولي�ن بار 
»فيلش�اه« در رقابت سوداي سيمرغ 
قرار گيرد، ولي در دقيقه 90 اين اتفاق 

نيفتاد، قضيه چه بود؟
ما حتي در مراسم قرعه كشي فیلم هاي سوداي 
سیمرغ بوديم، بعد گفتند كه قرار نیست فیلم 
داوري شود. از داور ها پرسیدم گفتند به ما ربطي 
ندارد بايد از دبیر بپرسید، رفتیم از دبیر بپرسیم 
كال جشنواره تمام شد و حتي جايزه ويژه اي كه 

مي خواستند بدهند را ندادند. 
حضور در جشنواره فجر چقدر به رونق 
انيميش�ن كمك مي كند، ب�ه عبارت 
ديگر اگر در فج�ر جايزه مي گرفتيد، 

»فيلشاه« بيشتر مي فروخت؟
اين را بگويم كه استراتژي ما اين نیست كه براي 
جش��نواره اثري را تولید كنیم، براي ما مخاطبان 
س��ینما مهم اس��ت. فجر مي تواند صرف��ا موتور 
تبلیغاتي خوبي براي فروش فیلم باش��د ولي قرار 
نیست با »به به« گفتن جشنواره ما به كارمان ادامه 
دهیم و با »اه اه« گفتنش كالً ناامید شويم. سینماي 
انیمیش��ن در ايران برخاسته از س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي است و چند سالي است كه متوجه 
ش��ده مخاطب كودك و نوجوان چقدر ارزشمند 
اس��ت و بايد براي آن كار بس��ازد. جشنواره فجر 
مي تواند نقش حمايتي داشته باشد اما مديريت در 
جشنواره باثبات نیست. زماني كه »شاهزاده روم« 
به جشنواره رفت، دبیر جشنواره آقاي رضاداد بود 
كه از كار تقدير و حمايت كرد اما سال بعد دبیر و 

تیمش عوض شدند و آن حمايت از بین رفت. 
بخش خصوصي در سينماي انيميشن 
سرمايه گذاري مي كند اما بسياري از 
فيلم هاي مهم جشنواره فجر با حمايت 
نهاد هاي دولت�ي و ارگان ها س�اخته 
مي شوند، چرا اين حمايت ها معطوف 

به سينماي انيميشن نمي شود؟
به نظرم درست اين است كه سینماي انیمیشن 
همین طور با س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
ادامه حیات داشته باشد. اينكه مخاطب اثري را 
بپسندد و براي تماشاي آن بلیت بخرد و پول آن 
بلیت سرمايه كار بعدي انیمیشن ساز شود، يعني 
سینماي حرفه اي! اين كار يعني اعتماد مردم به 
انیمیشن ساز كه محصول بعدي را با كیفیت بهتر 
بسازد و سرمايه در انیمیش��ن به جريان بیفتد. 
درباره حمايت اما نهاد ها مي توانند در موقعیت هاي 
ديگر مانند ايجاد فضاي تبلیغاتي براي انیمیشن 
حضور داشته باشند. حمايت فقط سرمايه گذاري 
پولي نیست. مي شود سانس هاي اكران انیمیشن 
را در سینماها بیشتر كرد، سینماهاي بیشتري را 
براي اكران سینماي انیمیش��ن در نظر گرفت و 
زمان حضور فیلم انیمیشن را مثاًل به جاي هفت 
هفته به 15 هفته افزايش داد، همه اينها به معناي 

حمايت از انیمیشن است.

گفت وگوي »جوان« با موفق ترين كارگردان انيميشن در جشنواره فجر

 مديران جشنواره 
انیمیشن را به چشم طفیلي می بینند

   سيدمرتضي ذاكر
عضو كميس�يون فرهنگي مجل�س در آس�تانه برگزاري 
سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر ضمن تأكيد بر اينكه ما 
نيازمند نگاهي در فضاي فرهنگي و مديريتي هس�تيم كه 
خود را مسئول گفتمان انقالب اسالمي بداند، معتقد است 
وزارت ارش�اد خودش را در اين زمينه مس�ئول نمي داند. 
نصراهلل پژمانفر نماينده مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو 
با سینماپرس ضمن اش��اره به اينكه انقالب ما انقالبي فرهنگي 
است و مهم ترين دستاوردهاي آن در حوزه مسائل فرهنگي بوده، 
افزود: امروزه دنیا تشنه شنیدن پیام هاي ارزشي است و در دنیايي 
كه تشنه آگاهي است س��ینما به عنوان بهترين، كارآمدترين و 
تأثیرگذارترين زبان و ابزار موظف است وظیفه خود را به درستي 
انجام دهد اما متأسفانه سینماي ما به رغم تمامي انتظاراتي كه از 

آن وجود داشت نتوانسته در اين مسیر درست پیش برود. 
وي همچنین خاطرنشان كرد: اصوالً سینما دو ويژگي دارد؛ يكي 
بخش فني و ساختاري آن است و ديگري بخش محتوا و پیام آن. 
آنچه براي ما مسئله بسیار مهمي است مبحث محتوايي سینماست. 
ما از نظر تكنیكي پیشرفت هاي بسیار خوبي داشتیم اما متأسفانه 
كساني كه فیلم هاي استراتژيك، معناگرا و بامحتوا براي مخاطبان 
تولید مي كردند به دلیل عدم حمايت مسئوالن ناديده گرفته شده 
و گم شدند. پژمانفر تصريح كرد: فیلم هاي حاضر در جشنواره فیلم 
فجر بايد حرف هايي ارزشمند براي گفتن داشته باشند اما متأسفانه 
امروزه ما به شدت از اين موضوع دور شده ايم و جشنواره فیلم فجر 
اين پیام ها را منتقل نمي كند. جشنواره فیلم فجر به عنوان يكي از 

مهم ترين نشانه هاي پیروزي انقالب اسالمي كه در ايام اهلل دهه فجر 
برگزار مي شود بايد گفتمان انقالب را از طريق سینما به مردم جهان 

معرفي كند اما ما شاهد اين اتفاق نیستیم. 
اين نماينده مجلس سپس در رابطه با اينكه چرا نهادهاي ناظر 
علیه س��یاه نمايي ها و فیلم هاي��ي كه هیچ قرابتي ب��ا اهداف و 
آرمان هاي انقالب اسالمي ندارند واكنش جدي نشان نمی دهند، 
اظهار داش��ت: ما نبايد فراموش كنیم كه متول��ي اصلي حوزه 
فرهنگ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��ت و وقتي متولي 
وظايف خود را گم كرده و مسئولیت هايش را زمین گذاشته است 

ما با اين نقصان مواجه شده ايم. 
وي در پايان تأكید كرد: اين بدان معنا نیس��ت كه دستگاه هاي 
نظارتي نبايد كار خود را انجام دهند چراكه نظارت قطعاً تأثیر 
مي گذارد و دستگاه هاي نظارتي بايد به خوبي فعالیت ها را رصد 
كنند اما چیزي كه در اين میان اشكال اساسي به وجود آورده اين 

است كه متولي فرهنگ خود را مسئول نمي داند.
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 ارزش ه�ر كس به مق�دار دانايی 

و تخّصص اوست.

جمشيد جم در افتتاحيه جشنواره »آواي بيداري«:

غرب ايران مادر موسيقي و سازهاي حماسي است

    مصطفی محمدی
دبي�ر جش�نواره »آواي بيداري« گفت: ش�مال غ�رب و غرب تا 
جنوب غرب ايران سرزميني اس�ت كه موسيقي ما را شكل داده 
و بايد از آن به عنوان مادر موس�يقي و سازهاي حماسي ياد كرد. 
جمش��ید جم رئیس انجمن موس��یقي بس��یج و دبیر جش��نواره 
سرودهاي حماسي و آواهاي انقالبي بسیج »آواي بیداري« در مراسم 
افتتاحیه اين جشنواره با بیان اينكه همه داشته هاي ما در موسیقي 
متعلق به گذشتگان است، اظهار داشت: شمال غرب و غرب تا جنوب 
غرب ايران سرزمیني است كه موسیقي ما را شكل داده و بايد از آن 

به عنوان مادر موسیقي و سازهاي حماسي ياد كرد. 
خواننده س��رود ماندگار»يار دبس��تانی من« برگزاري جشنواره 
آواي بیداري را حاصل تالش جوانان عرصه موس��یقي دانست و 
گفت: اين اتفاق حاصل تالش جوانان عرصه موس��یقي سراس��ر 
كشور است كه آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال كردند. 40 
سال پیش ما در عرصه سرود آثار كمي داشتیم كه جمع آوري و در 

راديو پخش شد. بعدها در هشت سال دفاع مقدس نیز سرودهاي 
ممتازي ساخته شد كه وقتي دوباره از سازندگان آنها خواستیم 

تجربیاتشان را تكرار كنند، نتوانستند. 
دبیر جش��نواره آواي بیداري به س��طح كیفي آثار رسیده به اين 
جشنواره اشاره و عنوان كرد: بسیاري از كارهاي رسیده به جشنواره 
حرفه اي است و آثار ارزشمندي هستند كه امیدواريم بتوانیم آنها 
را حفظ و حمايت كنیم. اين جش��نواره فقط متكي بر يك جشن 
نیست بلكه براي سال هاي بعد از هنرمندان حاضر حمايت مي كند 
تا بتوانند آلبوم هاي موسیقي منتشر و همچنین آثار آنها را از صدا 
و س��یما پخش كنند كه اين وظیفه مهم و سنگین بر دوش بسیج 
هنرمندان كشور است. اين هنرمند پیشكسوت تأكید كرد: سرود، 
موسیقي پاك و منزه ايراني نیاز به حمايت دارد تا در همه عرصه هاي 
موس��یقي اصیل ايراني پیشرفت داشته باش��یم. جمشید جم در 
ادامه قطعه »ُمشت« را اجرا كرد و در توضیح آن گفت: اين قطعه 
را براي كودكان و مادران غزه ساختم كه هرگاه آن را اجرا مي كنم 
منقلب مي شوم. امیدوارم بچه هاي ما و بچه هاي همه سرزمین هاي 

ملت هاي اسالمي در صلح و آرامش زندگي كنند. 
او در ادامه قطعه »يار دبس��تاني« را اجرا كرد كه مورد تشويق گرم 
حضار قرار گرفت و اظهار داشت: داس��تان اين قطعه نیز به سال 5۷ 
برمي گردد. من در محرم 5۷ در همان روزهايي كه اهلل اكبر مي گفتیم 
و راهپیمايي مي كرديم تیر خوردم و جانباز شدم. شما جوانان قدر اين 
روزهاي خوب و آرام را بدانید. امیدوارم خاطراتمان به نسل هاي جديد 
انتقال پیدا كند. من افتخار مي كنم كه خیلي از شهداي نسل دهه 60 

را در آغوش گرفتم و با خاطرات آنها زندگي مي كنم.

   مصطفي شاه كرمي
كارگ�ردان فيل�م »ش�ماره 17 س�هيال« با تأيي�د وجود 
پول هاي كثيف در س�ينما تحت عنوان سرمايه شخصي 
گفت: اين افراد در پاس�خ به س�ؤال ما از منشأ و منبع آن 
س�رمايه مي گويند»به تو ارتباط�ي ندارد، فق�ط فيلم را 
بس�از« ضمن اينكه بس�ياري از س�رمايه گذاران اعتقاد 
دارن�د ب�راي فروش بيش�تر فيل�م باي�د مبتذل باش�د. 
محمود غفاري كارگردان فیلم س��ینمايي »شماره 1۷سهیال« 
كه در جشنواره فجر سال گذشته با همین فیلم توانست توجه 
منتقدان را ب��ه اثرش جلب كند، درباره مس��ائل و مش��كالت 
سینما كه باعث تولید و س��اختن آثار مبتذل و نازل شده است، 
گفت: اتفاقي در سینماي كشور افتاده كه باعث شده فیلم هاي 
كمدي، س��ینماي جدي را نابود كنند، به همین دلیل است كه 
تهیه كنندگان خیلي براي اين نوع آثار سرمايه گذاري نمي كنند. 
چند وقت پیش قرار بود با تهیه كننده خیلي معتبري همكاري 
داشته باشیم اما ايشان به من گفتند فیلمنامه بايد اندكي مبتذل 
باشد. متأسفانه اكنون به راحتي از لفظ ابتذال استفاده مي كنند. 
اين كارگردان با اعالم اينكه فیلمس��ازان مستقل براي فراهم 
كردن سرمايه آثارشان همواره با مش��كالت بسیاري مواجه 
هس��تند، اعالم كرد: اگر شخصي س��رمايه مي آورد ما دقیقا 
نمي دانیم كه منبع سرمايه از كجاست. از بانك وارد مي كند، 
پول كثیف يا تمیز اس��ت كه او هم در پاس��خ مي گويد به تو 
ارتباطي ندارد، فقط فیلم را بساز. چون دقیقا نمي دانیم منبع 
پول از كجاست، پس به نظر من ارزش ندارد كه با پول كثیف 
اثري ساخته شود. صبر مي كنم ببینم وضعیت سینما چگونه 
مي شود. همیشه اين وضعیت به اين شكل نمي ماند. باالخره 
اين وضعیت يك جايي متوقف مي شود، به همین خاطر منتظر 

مي مانم غبار بخوابد و سینما شكل واقعي اش را نشان دهد. 
كارگردان يكي از سه فیلم معرفي شده براي نمايندگي ايران 
در مراسم اسكار گفت: سینماي اجتماعي در حال نابودي است 
و به همین دلیل است كه فیلم هاي مبتذل تا اين اندازه رشد 
مي كنند كه متأسفانه هیچ نظارتي هم بر آنها وجود ندارد. من 
به سینماي كمدي نزديك نمي ش��وم، چون كمدي ای كه ما 
مي خواهیم بسازيم تهیه كننده اش از ما مي خواهد در آن لگد و 

فحش هم قرار دهیم و تا حدودي هم آن را جنسي كنیم. 
حسن نجفي كارگردان و تهیه كننده سینما و تلويزيون نیز با 
انتقاد از ترويج ابتذال در سینماي كشور گفت: متأسفانه برخي 
از مديران با اين ديدگاه كه سینما تنها جنبه سرگرمي دارد، 
حال و روز هنرهفتم را به شدت خراب كرده اند و اين در حالي 

است كه سینما چشمان تیزبین جامعه است و نقش مهمي در 
فرهنگ سازي و هدايت جامعه دارد. بسیاري از اهالي سینما 
از سال ها قبل مرتباً گوش��زد كردند كه صداي پاي ابتذال در 
سینماي ايران مي آيد، بنده معتقدم آبشخور اصلي اين اتفاق از 
رسانه ملي شروع شد. تولیدات بسیار نازل در رسانه ملي باعث 
شد تا ذائقه مخاطب به شدت عوض شود و مردم به سمت آثار 
سردستي و نازل و بي تفكر گرايش پیدا كنند و اين اتفاق بعدها 

به سینما نیز گسترش پیدا كرد. 
وي ادامه داد: افرادي در سینما با عنوان اينكه بخش خصوصي 
هستند و نیازمند بازگشت سرمايه هر باليي كه خواستند بر سر 
سینما آوردند و متأسفانه مسئوالن هم چشم و گوش بسته از 
آنها حمايت كردند، اين در حالي است كه بخش خصوصي هم 
بايد قاعده و قانون داشته باشد و نبايد به حال خود رها شود. اين 
وظیفه مسئوالن فرهنگي و سینمايي دولت است كه مواظب 
و مراقب فرهنگ باش��د و اجازه ندهد برخي افراد خودآگاه يا 

ناخودآگاه موجبات تخريب فرهنگ را فراهم آورند. 
نجفي در ادامه يادآور ش��د: كار به جايي رسید كه بسیاري از 
افرادي كه كارهاي خ��وب ارائه مي كردند كم كم در س��ینما 
بايكوت شدند و س��ینما به دست كس��اني افتاد كه داعیه دار 
رونق اقتصاد بودند، اين افراد فیلم هاي نازل و پس��ت خود را 
در س��ینما رواج دادند و موجبات مرگ سینماي ايران را رقم 
زدند و متأسفانه طي س��ال هاي اخیر وضعیت بسیار بحراني 
شده اس��ت، به نحوي كه ديگر كمتر نشاني از تولیدات اندك 
فاخر و ارزشمند در سینماي كش��ور هست. متأسفانه در اين 
میان برخي رسانه ها و مطبوعات با حمايت شان از عوامل تولید 
آثار مبتذل نگاه سخیف و نازل را در جامعه و سینما حكمفرما 
مي كنند. مسئوالن ناظر بر عملكرد دستگاه هاي فرهنگي بايد 
مانع پیشرفت بیش��تر آثار مبتذل در سینماي كشور شوند و 
اجازه ندهند تا اين نوع سینما مانند قارچ سمي بیشتر رشد كند 

و افراد بیشتري را در جامعه دچار مسمومیت سازد.

 پژمانفر: وزارت ارشاد 
خود را مسئول ترويج گفتمان انقالب اسالمي نمي داند

ت��ا زماني ك��ه جش��نواره فجر 
به انيميش��ن به چش��م طفيلي 
ن��گاه مي كند، اتف��اق خوبي رخ 
نمي ده��د. فج��ر ب��راي هم��ه 
سينماي ايران است و همه دوست 
دارند در آن حضور داشته باشند

 »رسانه هاي تصويري«
زيرسايه سازمان سينمايي رفت

بنابر حكم سرپرس�ت س�ازمان س�ينمايي، ادغام وظايف 
موسس�ه رس�انه هاي تصويري با ديگر موسسات سازمان 
سينمايي در دستور كار مديرعامل اين موسسه قرار گرفت. 
به گزارش»جوان« به نقل از ارتباطات و اطالع رس��اني موسس��ه 
رسانه هاي تصويري، حسین انتظامي سرپرست سازمان سینمايي 
و امور س��معي و بصري در راس��تاي سیاس��ت هاي كالن وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي و برنامه جامع اين س��ازمان، حكمي را 
صادر كرد. در اين حكم آمده اس��ت: »با توجه به تجربیات ارزنده 
مهدي يزداني در مديريت فرهنگي و آشنايي با اقتصاد سینما به وي 
مأموريت داده مي شود حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انجام 
تشريفات قانوني ادغام وظايف موسسه رسانه هاي تصويري در يك 
يا دو موسسه ديگر وابسته به سازمان اقدام فرمايید.« در راستاي 
سیاست هاي كالن وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم كردن 
شرايط الزم براي شكل گیري ساختاري چابك، منعطف و متناسب 
با رويكرد جامعه مدارانه و همراستا با استقرار مناسبات حرفه اي 
و صنفي در سینماي كش��ور و براي ايجاد هماهنگي و هم افزايي 
بیشتر بین بخش هاي مختلف سینما و از طرفي بر اساس برنامه 
جامع سینما، ورود مؤثرتر در بازار نیازمند تمركز بیشتر و اتكا به 
نیرو هاي جوان و خ��الق و طرح هاي ن��و و دوري از تصدي و امور 

اجرايي غیرضرور در اين بخش مهم است. 
...........................................................................................................
بستري شدن محب  اهري در بيمارستان

حسين محب اهري بازيگر تلويزيون، سينما و تئاتر به دليل 
وخامت حال جس�ماني دوباره در بيمارستان بستري شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حس��ین محب اهري بازيگر 
پیشكسوت تلويزيون و سینما به دلیل وخامت حال جسماني، دوباره 
در بیمارستان بستري شد. ياسمن محب اهري دختر اين هنرمند، 
گفت: متأسفانه حال پدر چندان مساعد نیست. گفتني است اين 
بازيگر مدتي پیش در بیمارس��تان الله و بخش مراقبت هاي ويژه 
بستري شده بود كه با مساعد شدن شرايط جسمي از بیمارستان 
مرخص شد و روند درمان بیماري را با استراحت در منزل سپري 
كرد. محب اهري چند سال است با بیماري سرطان دست و پنجه 
نرم مي كند. اين بازيگر در س��ريال ها، فیلم ها و تئاتر هاي بسیاري 
به ايفاي نقش پرداخته است. علي البدل، پايتخت 2، دردسر هاي 
عظیم، بیمار استاندارد، معماي شاه، تبريز در مه و... از سريال هايي 

است كه وي در آنها بازي كرده است. 
...........................................................................................................
سري جديد »سينما دو« روي آنتن مي رود
تهيه كننده برنامه »سينما دو« گفت: اين برنامه يك هفته 
مانده به جشنواره فيلم فجر با س�اختاري متفاوت روي 

آنتن شبكه 2 مي رود. 
حامد عنقا تهیه كننده برنامه تلويزيوني »س��ینما دو«، درباره 
زمان آغاز اين برنامه و س��اختار س��ري جديد آن گفت: امروز 
توافقات نهايي انجام خواهد ش��د و به امید خدا از هفته آينده 
پنج ش��نبه )چهارم بهمن( برنامه روي آنتن خواهد رفت. وي 
اظهار كرد: به دلیل همزماني 40 س��الگي انقالب اس��المي و 
سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر ساختار برنامه سینما دو تغییر 
خواهد كرد و يك شیوه جديد را در پیش خواهد گرفت. سعي 
خواهیم كرد اين برنامه به سمت بررسي كارنامه فرهنگي انقالب 

اسالمي و دستاورد هاي سینماي ايران برود. 
عنقا همچنین درباره كارشناسان و منتقدان حاضر در اين برنامه 
تصريح كرد: به دلیل آنكه فرم برنامه تغییر كرده اس��ت، از تعداد 
افراد بیشتري در برنامه استفاده خواهیم كرد. هدف برنامه ما در 
اين سري پیگیري و مطالبه امور از مديران فرهنگي پس از انقالب 
اسالمي است. وي درباره حضور مجريان نام آشناي سینمايي در 
برنامه هاي ديگر تلويزيون نیز عنوان ك��رد: اتفاقاً اين موضوع به 
ديده شدن فیلم ها و شناخت مردم از آنها كمك خواهد كرد. هدف 
تلويزيون همراهي با سینما و جشنواره فجر است، به نظر مي آيد 
جشنواره امسال فیلم هاي خوبي دارد و برنامه ما نیز به طور ويژه به 
اين جشنواره خواهد پرداخت. در روزهاي برگزاري جشنواره هر 

شب با يك ويژه برنامه روي آنتن خواهیم رفت. 
...........................................................................................................

آغاز پيش فروش بليت  هاي جشنواره فجر
پيش ف�روش بليت ه�اي س�ي وهفتمين دوره جش�نواره 
فيل�م فج�ر، از اواي�ل بهمن م�اه آغ�از خواه�د ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از روابط عمومي 
جش��نواره فیلم فجر، پیش ف��روش بلیت هاي س��ي وهفتمین 
جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 صبح روز يك شنبه 30 دي ماه 
از طريق سايت Fajr. cinematicket. org آغاز مي شود و تا 
ساعت 22 روز دوشنبه اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت. عزت اهلل 
علیزاده معاون اجرايي سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر با اعالم اين 
خبر گفت: عالقه مندان به حضور در سي وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر مي توانند در تاريخ اعالم شده نسبت به خريد بلیت فیلم هاي 
جشنواره در سانس ها و سینما هاي مورد عالقه خود اقدام كنند. 
مدير اجرايي جشنواره يادآور شد: هر فرد با كدملي خود مي تواند دو 

انتخاب و در مجموع حداكثر چهار سري بلیت تهیه كند.

مصطفيشاهكرمي ديدهبان

تلويزيون

الهه رضايي، مجري سابق برنامه هاي كودك و نوجوان:
 سال هاست برنامه هاي كودك

از دست رفته است
مجري باسابقه برنامه هاي كودك تلويزيون 
معتق�د اس�ت، به دلي�ل حضور نداش�تن 
اف�راد متخص�ص در تولي�د برنامه ه�اي 
كودك در س�ال هاي اخير، اي�ن برنامه ها 
نمي تواند به نيازهاي كودكان پاس�خ دهد 
و به نوعي سال هاست از دست رفته  است. 
الهه رضايي مجري باس��ابقه برنامه هاي كودك 
تلويزيون درباره روند تولید اين برنامه ها و خلئي 

كه در اين حوزه احساس مي ش��ود، به مهر گفت: من مي توانم بگويم سال هاست 
برنامه كودك از دست رفته است و افراد متخصصي در اين برنامه ها حضور ندارند. 
وي ادامه داد: ما بايد ابتدا بدانیم كودك چه نیازهايي دارد و بعد براساس آموزه ها و 
مباحث تربیتي در برنامه ها به اين نیازها پاسخ دهیم ولي چون در برنامه هاي كودك 

از متخصصان و كارشناسان استفاده نمي شود اين نیازها نیز بي پاسخ مي مانند. 
رضايي با اشاره به اينكه مجريان قديمي كودك و نوجوان در بخشي از اين مسائل 
متخصص بوده اند، اظهار كرد: مديران از متخصصان اين حوزه استفاده نمي كنند 
كه بخشي به نبود بودجه و اسپانسر و بخشی به ديگر مسائل بازمي گردد. اين مجري 
قديمي تلويزيون در واكنش به اينكه چقدر از حضور خودش به  عنوان مشاور در 
برنامه هاي كودك استفاده مي ش��ود، اظهار كرد: در اين سال ها حضور به عنوان 
مشاور در برنامه هاي كودك بسیار محدود بوده و كمك چنداني از ما نخواسته اند و 

حتي مي توان گفت همین موارد معدود هم راه به جايي نبرده است.

سينماگران از درخواست هاي بي شرمانه سرمايه گذاران پرده برداشتند

تهيه كننده مي گويد فيلمنامه  بايد مبتذل باشد!


