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   جواد محرمي
س�ينماي داس�تاني و مس�تند اگر در خدمت 
جامعه باش�د رس�الت هنري خود را ب�ه انجام 
رسانده است. مستندسازي انقالبي چندسالي 
اس�ت كه س�عي مي كن�د ص�داي بخش�ي از 
جامع�ه باش�د و نس�بت ب�ه معض�الت مردم 
بي اعتنا نباش�د. توليد مس�تند دريابس�ت از 
س�وي موسس�ه اوج گامي در اين مسير است. 
ياري گرفت��ن از زبان هن��ر و فرهنگ ب��راي حل 
مس��ائل مختلف جامعه رويكردي است كه هرچه 
جلوتر مي رويم اعتقاد به آن از س��وي مس��ئوالن 
انقالبي بیشتر به چشم مي خورد. مستند دريابست 
مسئله اي را مطرح مي كند كه بتواند در ادامه آن، 
نگارش س��ند بومي توس��عه اقتصاد دريا در قالب 

اقتصاد مقاومتي رقم بخورد. 
   پيام امام)ره( به هنرمندان

مغفول مانده است
عادل پیغام��ي عضو هیئت علمي دانش��گاه امام 
صادق)ع( در مراسم رونمايي از مستند دريابست 
كه در هرمزگان انجام شد با تأكید بر لزوم بازخواني 
كامل پیام امام خمیني)ره( به هنرمندان توسط 
جبهه فرهنگ و هنر، عنوان كرد: اگر بیانات رهبر 
كبیر انقالب را معی��ار هنر انقالبي ق��رار دهیم، 
سازندگان مستند »دريابست« كه يكي از معضالت 
كور اجتماعي كشور را نشان دادند حقیقتاً شايسته 
عنوان هنرمند انقالبي هستند. پیام حضرت امام 
خمیني)ره( به هنرمندان مغفول مانده است. تنها 
هنری مورد قبول قرآن اس��ت كه صیقل دهنده 
اسالم ناب محمدی)ص( و اسالم فقرای دردمند، 
اسالم پابرهنگان، اسالم تازيانه خوردگاِن تاريِخ 

تلخ و شرم آور محرومیت هاست. 
وي ادامه داد: در بخش ديگري از اين پیام مي خوانیم 
كه »هنری زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه داری 
مدرن و كمونیسم خون  آشام و نابودكننده اسالم 
رف��اه و تجمل، اس��الم التقاط، اس��الم س��ازش و 
فرومايگى، اس��الم مرفهین بي درد و در يك كلمه 
اسالم امريكايى باشد.« بنیانگذار جمهوري اسالمي 
ايران در ادامه پیام خود هنر را در مدرس��ه عشق، 
نشان دهنده نقاط  كور و مبهم معضالت اجتماعى، 
اقتصادی، سیاسى، نظامى مي داند. امام راحل در اين 
پیام، هنر را ترسیم كننده روشن عدالت و شرافت و 
انصاف و تجسم تلخكامى گرسنگاِن مغضوِب قدرت 

و پول در عرفان اسالمي معرفي مي كند.  
   مستندي ديگر از كارگردان نيشكر هفت تپه

در بخش ديگري از اين مراسم احسان محمدحسني 

رئیس س��ازمان هن��ري رس��انه اي اوج گفت: اين 
همايش جرقه اي براي رخداد اتفاقات بزرگ تر در 
آينده خواهد بود. وي قدرت رسانه را به شمشیري 
دو لبه تعبیر كرد و افزود: »دريابس��ت« محصولي 
كاماًل خودجوش اس��ت كه به هم��ت هنرمندان 
غیرتمند خطه خلیج فارس تولید و با ايجاد موجي در 
سطح كشور توانست از مشكالت مردم گره گشايي 
كند. رئیس موسسه هنري رس��انه اي اوج تصريح 
كرد: مستند دريابست توانست حقايقي را كه جمعي 

از مسئوالن تكذيب مي كردند به اثبات رساند. 
محمدحس��ني از مس��تند مرب��وط ب��ه وضعیت 
كارگران آلومینیوم المهدي ب��ه عنوان يكي ديگر 
از مس��تندهاي جريان س��از و گره گشاي جنوب 
كش��ور ياد كرد و ادامه داد: مستندي درخصوص 
گرفتاري هاي كارگران نیشكر هفت تپه نیز در حال 
ساخت است كه رونمايي از آن گره گشا خواهد بود. 
وي بي تدبیري و كام��كاري برخي مديران را عامل 
رس��یدن وضعیت صید و صیادي به نقاط بحراني 
دانست و اضافه كرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
همواره در كن��ار مردم بوده، براي حل مش��كالت 
آنان تالش كرده و ورود آن به مسئله صیدترال نیز 

رضايت مردمي را به همراه داشته است. 
رئیس موسس��ه هنري رس��انه اي اوج خاطرنشان 
كرد: برخ��ي از مستندس��ازان كش��ور در حال به 
تصوير كش��یدن جانفشاني هاي ش��هداي مدافع 
حرم در سوريه و عراق هستند. محمدحسني گفت: 
عملیاتي س��ازي پروژه نفت س��تاره خلیج فارس، 
عملكرد جه��ادي در ح��وزه محرومیت زدايي در 
مناطقي نظیر بش��اگرد در حوزه هاي جاده سازي، 
مدرسه، بهداش��ت و درمان از ديگر اقدامات مؤثر 
سپاه پاسداران به شمار مي رود. وي وجود سپاه را از 
بركات انقالب اسالمي برشمرد و گفت: هدف از اين 
آيین تجلیل از زحمات هنرمندان هرمزگاني است 
و در همین راستا مستند دريابست از فردا شب در 

شبكه هاي سراسري سیما روي آنتن مي رود. 
رئیس موسسه هنري رس��انه اي اوج اظهار داشت: 

»دريابست« توانست قدرت حقیقي رسانه را تجلي 
بخشد و به تمام مستندسازان كشور و هنرمندان 
متعهد كشور اعالم مي كنم كه در هر نقطه از كشور، 
هر گرفتاري مردم را از جنس دريابست تولید كنند، 

سازمان اوج تمام قد از آنان حمايت مي كند. 
محمدحس��ني با اش��اره به ظرفیت تولید ساالنه 
3هزار مستند در كشور، افزود: در حال حاضر ساالنه 
۷۰۰مستند در كشور تولید مي شود كه از اين تعداد 
5۰مورد مربوط به حوزه اجتماعي است. وي تصريح 
كرد: در هر استان بايد در راس��تاي حل مشكالت 
مردم، آثار هنري مؤثر و فاخري تولید شود و سازمان 
اوج از تمام��ي هنرمندان خوش فك��ر و تیزبین در 
اين عرصه حمايت مي كند. رئیس موسس��ه هنري 
رس��انه اي اوج ادامه داد: لزوماً با امكانات پیشرفته 
نمي توان فانوس جشنواره عمار را كسب كرد بلكه 
با تولیدات كوت��اه از طريق تلفن هم��راه نیز قابل 
دستیابي است. محمدحسني گفت: سپاه پاسداران 
با ورود خود توانست بار ديگر گره كور مشكالت مردم 
را حل و اثبات كند كه نظام اسالمي بن بست نداشته 
و مستضعفین از حامي و پشتیبان برخوردار هستند. 
وي بیان كرد: مستند دريابست را مي توان سرآغاز 

حركت تولیدات انقالبي و گره گشا دانست. 
   »دريابست« حاصل تالش جبهه انقالب

محمود ش��هبازي كارگردان مستند دريابست نیز 
در بخش ديگري از اين مراس��م عنوان كرد: مردم 
جاسك به واسطه برخي كارش��كني ها نتوانستند 
در اين آيین حضور يابند و ما مس��تند دريابس��ت 
را براي آنان در جاس��ك اك��ران خواهیم كرد. وي 
اين مس��تند را حاصل تالش و تفكر جبهه انقالبي 
استان هرمزگان دانست و افزود: در روزي كه كسي 
جرئت نزديك شدن به كشتي هاي چیني را نداشت، 
خبرنگار انقالبي دريابست به آنها ورود كرد تا بتوانیم 
نداي مظلومیت مردم هرمزگان باش��یم. س��ازنده 
مستند دريابس��ت تصريح كرد: فانوس جشنواره 
عمار را به خانواده شهید تختي نژاد تقديم مي كنم 
تا يادآور اين موضوع باش��د كه رهروان آن شهید، 
پايدار و استوار با اراده هاي پوالدين مسیر او را ادامه 
مي دهند. شهبازي ادامه داد: هنگام اخذ مجوز براي 
اكران مس��تند در بندرعباس به بازداش��ت تهديد 
ش��ديم اما الگوي ما غیورمرداني همچون ش��هید 
تختي نژاد هستند كه در مسیر حراست از انقالب 

بي هراس در برابر دشمن سینه سپر كردند. 
   تأكيد بر مقابله با كشتي هاي چيني

فرمانده نیروي دريايي سپاه نیز در آيین رونمايي از 
مستند »دريابست« گفت: سپاه پاسداران نمي تواند 
واقعیت هاي صید و صیادي در هرمزگان را ناديده 
بگیرد. ما با هر كشتي كه نان ساحل نشینان را آجر 
كند، قاطعانه مقابله مي كنیم؛ خواه كشتي چیني 
باشد، خواه ايراني! س��ردار علیرضا تنگسیري نیز 
اظهار كرد: سپاه پاسداران نمي تواند واقعیت هاي 
صید و صیادي در هرمزگان را ناديده بگیرد و ورود 
خود به اين حوزه را الزم مي داند. اگر نقش آفريني 
صی��ادان خطه جنوب نب��ود موفقیت ه��اي دفاع 
مقدس حاصل نمي شد. صیادان و ساحل نشینان 
همواره در تمامي صحنه هاي انقالب حضوري مؤثر 
داشته اند و در اين برهه از زمان كه نان را از سفره آنان 
برمي دارند نمي توان سكوت اختیار كرد. همزمان با 
برگزاري اين آيین، بخش��ي از صید غیرمجاز سه 
فروند كشتي چیني در بندر شهید باهنر بندرعباس 

در حال تخلیه است.

 نورافكن مستندسازي انقالبي 
روي »دريابست«

سازندگان مستند »دريابست« يك معضل كور اجتماعي را به تصوير كشيدند
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ميانه اي�م،  تكي�ه گاه  م�ا 

عقب ماندگان به ما می رسند 

و تندروان غلوكننده به سوى 

ما باز می گردند.

   سيدمرتضي ذاكر
سيدمحمود رضوي تهيه كننده »رد خون« در برنامه »فصل 
رويش« مراسم گراميداشت 40سالگي انقالب اسالمي ضمن 
گاليه از كم لطفي هاي جش�نواره فيلم فجر نس�بت به آثار 
سينمايي مرتبط با گفتمان انقالب اسالمي گفت: وقتي در 
سينماي انقالب كار مي كنيم به كم لطفي ها توجهي نداريم. 
رضوي تهیه كنن��ده »ماجراي نیم��روز« و »الت��اري« در ادامه 
اظهار داش��ت: اگر انقالب نب��ود و اگر حضرت ام��ام)ره( و نايب 
برحق ش��ان]نبود[ از چند كیلومتري سینما هم نمي گذشتیم. 
وقتي وارد سینماي انقالب مي ش��ويم كم لطفي ها را مي بینیم. 
نوار ادامه دار اين ديده نش��دن ها رنجم نمي دهد، چون دوس��ت 
دارم براي انقالب و انقالبي گري، كار فرهنگي و هنري خلق كنم 
و به اين حضور و خدمتگزاري افتخار مي كنم. جالل غفاري قدير 
رئیس شبكه افق نیز به عنوان سخنران بعدي خاطرنشان كرد: 
عالوه بر انقالب اسالمي و بركاتي كه انقالب براي اهالي رسانه در 
عرصه هاي مختلف داشته، بنده قائلم حضرت آقا سال ها بزرگ 
فرمانده جنگ رس��انه اي وارد میدان شدند و ش��خصاً در مقابل 
جبهه عظیم رس��انه اي فرماندهي مي كنند؛ پروژه س��یاه نمايي  
كه رس��انه هاي غربي همچون »من و تو« و »بي بي سي« به راه 
انداختند. اين رسانه ها آرزو مي كردند ايران به جشن 4۰ سالگي 
انقالب اسالمي نرسد اما رسید و به تعبیر رهبر معظم انقالب اين 
اتفاق معجزه انقالب اسالمي بود؛ آنچه در جنگ رسانه اي اتفاق 
مي افتد، تصويرسازي غلط از حركت 4۰ساله به نحوي كه ايران 
در اين 4۰سال شكس��ت خورده و انحراف از شعارهايش داشته 
است. امريكايي ها و ابرقدرت هاي غرب كاماًل موفق بوده اند و تمام 
تالش شان با موفقیت همراه بوده است؛ دستوركاري كه براي همه 
رويش هاست و انتظار دارم در محافل انديشه اي رسانه اي روي اين 
پیام مقام معظم رهبري كار بشود و دستور كار تعیین شود. همه 

كمك كنید اين خواسته ولي امر مسلمین روي زمین نماند. 
رئیس ش��بكه افق تصريح كرد: دش��منان انقالب ب��ا تحريف و 
دروغ پردازي در گذش��ته و حال را دنبال مي كند  و اين راهبرد 
ديگري عظمت 4۰س��ال انقالب درس��ت ش��ناخته بش��ود در 
انقالب هاي بزرگ فرانسه و شوروي مقايسه شود. گام دوم 4۰ساله 
به ويژه بر دوش جوان ها سنگیني مي كند. نخستین توصیه امید و 
نگاه خوش بینانه را از دست ندهید، كلید اساسي همه قفل هاست. 
آنچه مي گويم باورهاي علمي است و سیاست چندگانه دشمن و 
فعال ترين برنامه هاي مردم مأيوس كردن مردم و حتي مسئوالن 
و مديران از آينده است. خبرهاي دروغ، تحريك هاي مغرضانه و 

وارونه نشان دادن واقعیت ها و بزرگ كردن عیوب كوچك و انكار 
محسنات بزرگ برنامه هاي همیشگي رسانه هاي صوتي و تصويري 

و اينترنتي دشمنان ملت ايران است. 
سعید اوحدي رئیس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
نیز در اين برنامه تصريح كرد: امس��ال چهلمین سالگرد انقالب 
اس��المي هش��ت ماه قبل از ايام دهه فجر يك تجهیز س��نگین 
رسانه اي با محوريت اس��تكبار، صهیونیست ها و خون هاي حرام 
كشورهاي منطقه به ويژه عربستان سعودي و امارات يك هجمه 
سنگین رسانه اي به راه انداختند. مبالغه نیست بیش از 36۰كانال 
تلويزيون��ي هجم��ه كردند، در مقاب��ل كدام كش��ور دنیا چنین 
س��رمايه گذاري عظیمي انجام مي دهند. چرا فق��ط ايران؟ چه 
شكس��تي و چه ضربه اي و اتفاقي براي صهیونیست ها در دوران 
4۰ساله انقالب رخ داده كه آنقدر به تكاپوي رسانه اي افتاده اند تا 
جايى كه با صراحت و وقاحت و بعد هم با حقارت جان بولتون اعالم 
مي كند ايراني ها جشن 4۰ ساله انقالب اسالمي را نمي بینند. وي 
تأكید كرد: امیدوارم هرچه زودتر تلويزيون ما اعترافات فرماندهان 
اصلي داعش را پخش كند كه چقدر ددمنش��انه س��ر كودكان را 
جلوي مادرانشان ذبح مي كردند. آنها در اعترافاتشان مي گفتند ما 
به سوريه و عراق كار نداشتیم و مي خواستیم يك قدرت منطقه اي 
تحت عنوان عراق و شام به راه بیندازيم و به جمهوري اسالمي ايران 
برسیم. رئیس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران با اشاره 
به راه اندازي شبكه هايي چون ايران اينترنشنال خاطرنشان كرد: 
بعضي از شبكه هاي تلويزيوني مثل ايران اينترنشنال فكر مي كردند 
يأس، دلزدگي، گراني و برخي بي تدبیري ها با آن هجمه سنگین 
تبلیغاتي اثرگذار خواهند ش��د. به خیال خام ش��ان، مردم دلزده 
مي شوند و براي راهپیمايي 22بهمن به میدان نمي آيند اما مردم 
چه كردند، اين شعور سیاس��ي را به رخ كشیدند، به فرموده مقام 

معظم رهبري اين حضور مردم معجزه اي در انقالب رقم زد.

امروز سيما فيلم اعالم كرده كه سريال هاي »سلمان فارسي« 
و »موس�ي)ع(« با فرمتي باالتر از اچ دي س�اخته مي شوند؛ 
خبري كه حسين كوبچي پشتيبان توليد نمايشي سيما فيلم 
ارائه داده اين اس�ت كه قرار اس�ت از اين به بعد سريال هاي 
الف ويژه س�ازمان صداوس�يما با فرمت 8K س�اخته شوند. 
حس��ین كوبچي پش��تیبان تولید نمايشي س��یما فیلم درباره 
فرمت جديد س��ريال هاي الف ويژه اين س��ازمان گفت: با توجه 
به سیاستگذاري هاي جديد مديران س��ازمان صداوسیما از اين  
پس مقرر شده اس��ت فرمت س��ريال هاي الف ويژه اين سازمان 
به 8K تغییر كند. وي ادامه داد: تاكنون س��ريال هاي تولیدشده 
در سیما فیلم تنها در فرمت اچ دي تولید مي شدند اما از اين  پس 
سريال هاي الف فاخر اين سازمان در فرمت 4K و سريال هاي الف 

ويژه اين سازمان در فرمت 8K تولید مي شوند. 
كوبچي در توضیح اين فرمت بیان كرد: كیفیت تصوير 8K هشت 
برابر باالتر از كیفیت تصوير موجود است كه سريال هاي تلويزيوني 
پخش مي شوند. تا به امروز در ديگر كشورهاي دنیا كمتر از تعداد 
انگشتان يك دست س��ريالى در اين كیفیت تولید شده است و 
صداوسیماي جمهوري اسالمي ايران از پیشروهاي سريال سازي 

در اين كیفیت در دنیاست. 
وي در ادامه تأكید كرد: صداوسیماي ايران همیشه در آسیا پیشرو 
بوده و اين بار نیز با وجود شرايط سیاسي خاصي كه بر كشور ما 
حاكم ش��ده و تحريم هاي متنوعي كه به  ناحق اعمال شده است 
بازهم به افق ه��اي دور نگاه مي كند و با وج��ود محدوديت هايى 
كه اين صنعت در دنیا دارد محاسباتي انجام داد تا سريال سازي 

در ايران مجهز به اين تجهیزات ش��ود. پشتیبان تولید نمايشي 
سیما فیلم در ادامه بیان كرد: براي ضبط و آماده سازي و پخش دو 
سريال الف ويژه سیما فیلم، 4/5 سال زمان داريم كه در اين بازه 
زماني تلويزيون خانگي تغییرات زيادي مي كند و قابلیت پوشش 
و پخش اين كیفیت تصوير را نیز پیدا خواهد كرد، البته در شرايط 
فعلي نیز فرمت 8K از تلويزيون باكیفیت پايین تر قابل پخش است. 
كوبچي در پايان گفت: تا زمان پخش سريال هاي الف ويژه، بستر 
اينترنت براي پخش اين فرمت آماده مي شود و تغییرات بنیاديني 
در ارسال محتوا با افزايش پهناي باند در پخش كننده ها به مخاطب 
ايجاد مي شود. بايد منتظر بمانیم كه روند اين دو سريال تلويزيوني 
حداكثر چه زماني به تولید ختم خواهد ش��د، آيا بنابر گفته هاي 
معاون سیما در تابستان 98 »سلمان فارسي« كلید مي خورد و 
»حضرت موس��ي)ع(« هم به تعبیر جمال شورجه، با شناسايي 
لوكیش��ن ها، بازيگران و رفع مشكالت مالي س��ال آينده جلوي 

دوربین خواهد رفت؟

مسئول بخش سيمافيلم رسانه ملي اعالم كرد

8k ارتقاي فني و كيفي سريال سازي در ايران با فرمت

»دريابس��ت« محصولي كاماًل 
خودجوش اس��ت كه به همت 
هنرمندان غيرتمند خطه خليج 
فارس توليد ش��ده و ب��ا ايجاد 
موجي در سطح كشور توانست 
از مشكالت مردم گره گشايي كند

 احسان عليخاني از »ماه عسل«
به »گات تلنت ايراني« رسيد!

   فرزين ماندگار
احس�ان عليخاني ك�ه يك�ي از متفاوت تري�ن، معنوي ترين و 
فرهنگي ترين برنامه هاي تاريخ صداوس�يما با نام »ماه عسل« 
را طي نزديك به ي�ك دهه اخير روي آنتن برده اس�ت اين بار با 
يك برنامه صرفاً سرگرمي محور با نام »عصر جديد« كه تقليدي 
صفر تا صد از يك برنامه امريكايي است بخت خود را مي آزُمُُايد. 
نام امريك��ن گات تلنت را خیلي ه��ا به ويژه آنهاي��ي كه مخاطب 
شبكه هاي ماهواره اي خارجي هس��تند بارها شنیده اند؛ برنامه اي 
كاماًل س��رگرمي محور كه در آن افراد مقابل چهار داور به نمايش 
اس��تعدادهاي خاص و جالب ف��ردي و گروهي خ��ود مي پردازند؛ 
برنامه اي كه در رده پرطرفدارترين برنامه هاي يك دهه اخیر جهان 
قرار مي گیرد. حاال و پس از الگوگرفتن موبه موي برنامه برنده باش 
با اجراي محمدرضا گلزار اين بار ش��اهد برنامه عصر جديد با يك 
الگوپردازي ديگر هستیم.  نويد تولید برنامه »عصر جديد« احسان 
علیخاني را براي نخستین بار علي فروغي مدير جوان شبكه3 سیما 

حدود چهار ماه پیش در برنامه زنده »حاال خورشید« داده بود كه 
باالخره روي آنتن رفت؛ برنامه اي كه از همان ابتدا گفته شد قرار است 
يك »تلنت شو« )برنامه استعداديابي( ايراني باشد و در همین راستا 
هم فراخوان آن براي دريافت ويدئو از متقاضیان منتشر شده بود. 
احسان علیخاني در ابتداي اين قسمت درباره رويكرد اين مسابقه 
سخن گفت. وي با بیان اينكه برنامه »عصر جديد« قرار نیست دنیا را 
تغییر دهد، اظهار كرد كه در اين برنامه صرفاً مي خواهند »ذره بین« 
به دس��ت افراد بدهند. محمدرضا گلزار مجري مسابقه تلويزيوني 
»برنده باش« قبل از تولید و حتي آغ��از پخش اين برنامه با حضور 
در »ماه عسل« با اجراي احسان علیخاني با صراحت به برند جهاني 
»برنده باش« اشاره و تأكید كرد در كشورهاي مختلفي اين مسابقه 
با همین قالب در حال اجراست و حاال او عالقه دارد همین مسابقه 
را در ايران هم اجرا كند، اين توضیحي بود كه طبیعتاً باب هر گونه 

شائبه درباره كپي برداري با مدعاي نوآوري را بست. 
شايد با همین پس زمینه انتظار مي رفت كه علیخاني هم در قسمت 
اول برنامه »عصرجديد« به كپي ب��ودن »عین به عین« برنامه اش و 
شباهت آن با برنامه مشهور »گات تلنت  امريكايي« اشاره كند و در 
مقايسه اي از ويژگي هاي احتماالً متفاوت نس��خه ايراني اين برنامه 

بگويد اما ترجیح داد در اين زمینه حرفي نزند!
نكته اي كه درباره برنامه عصر جديد به ذهن مي رسد اين است كه اي 
كاش در تولید برنامه هاي عامه پسند و پرمخاطب مانند آنچه درباره 
ماه عسل روي داد شاهد نوآوري و خالقیت بومي برنامه سازان جوان 
ايراني بوديم تا صرفاً سرگرم كردن مخاطبان اصالت نداشته باشد و امر 

فرهنگ سازي در كنار سرگرمي موضوعیت اصلي باشد.

    خبر

 گزارش »لوموند« 
درباره علي محمد مؤدب

همزم�ان ب�ا چهلمي�ن س�الگرد انق�الب اس�المي، روزنامه فرانس�وي 
»لومون�د« در گزارش گفت وگ�وي مفصلي به ش�عر و زندگ�ي علي محمد 
م�ؤدب به عنوان »يك�ي از ش�اعران مهم ام�روز ايران« پرداخته اس�ت. 
به گزارش مهر، در اين مطلب با اشاره به اهمیت ش��عر در جامعه ايراني و همه 
طبقات اجتماعي آمده اس��ت: »آيت اهلل ]امام[ خمین��ي، بنیانگذار جمهوري 
اسالمي خود شاعر بود و غزل )شعر عاش��قانه( مي سرود. او از واژگاني همچون 
مي  و مستي و عش��ق در معناي اس��تعاري كلمات بهره مي گرفت... مؤدب نیز 
شاعري است كه براي جمهوري اسالمي و پیش از آن براي انقالب اسالمي شعر 

مي سرايد. او خود شاهد وقوع انقالب در سال 19۷9 میالدي بود. 
اين روزنامه افزوده اس��ت: وقتي با مؤدب چشم در چشم مي شوي، او كلمات را 
آرام و جويده ادا مي كند و هنگام حرف زدن سرش را پايین مي اندازد اما وقتي 
اشعار خود را - با تأكیدي كه بر ايرانیان تأثیر مي گذارد-  دكلمه مي كند، مؤدب 

طوفان به پا مي كند. 
لوموند سپس با اشاره به »ادبیات متعهد ژان پل سارتر« از قول علي محمد مؤدب 

ذكر كرده است: منبع الهام من قرآن كريم است ]و نه آثار سارتر[. 
اين روزنامه فرانسوي س��پس به سال هاي ابتدايي س��رايش مؤدب پرداخته و 
نوشته است كه او در ابتدا اشعار خود را در روزنامه هاي جام جم و قدس منتشر 
مي كرد و در ادامه به سبك شعري اين شاعر اشاره كرده است و مي نويسد: اغلب 
اشعار او بدون قافیه است، بنابراين مودب شاعري است كه به جريان مدرن شعر 
ايران تعلق دارد. اين مطلب روز يك شنبه، دهم فوريه در صفحه 8 اين روزنامه و 

همزمان با سالگرد انقالب اسالمي منتشر شده است.

سيدمحمود رضوي تهيه كننده سينما:

 وقتي در سينماي انقالب كار مي كنيم
به كم لطفي ها توجهي نداريم

 برنده اسكار 
داور جشنواره پويانمايي تهران شد

مايكل دودوك برنده جايزه اسكار به عنوان داور يازدهمين 
جش�نواره بين الملل�ي پويانمايي تهران به ته�ران مي آيد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نق��ل از اداره كل روابط عموم��ي و امور 
بین الملل كانون، محمدرض��ا كريمي صارمي دبی��ر يازدهمین 
جشنواره بین المللي پويانمايي تهران از حضور برنده جايزه اسكار 
در ايران خب��ر داد و گفت: در حال��ي داوري بخش بین الملل اين 
جشنواره از روز دهم اسفند آغاز مي شود كه خالق انیمیشن كوتاه 
»پدر و دختر« )برنده اسكار( در اين هیئت حضور خواهد داشت. 

خالق آثاري همچون »راهب و ماهي« و »الك پشت قرمز« با نام 
كامل مايكل دودوك دي ويت متولد هلند است. اين كارگردان 
و تصويرگر در كارهايش از انیمیشن دس��تي و آبرنگ استفاده 
مي كند و اين آثار در بس��تري انتزاعي خلق مي ش��وند. آثار اين 
هنرمند در جش��نواره هاي متعددي به نمايش درآمده و جوايز 
زيادي را كسب كرده اند. وي در سال 2۰۰۰ براي كارگرداني اثر 

»پدر و دختر« برنده جايزه اسكار بهترين پويانمايي كوتاه شد. 
يازدهمین جشنواره بین المللي پويانمايي تهران از 12 تا 16 اسفند 
139۷ در مركز آفرينش هاي فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان با نمايش آثار منتخب داخلي و خارجي در چند 

بخش میزبان هنرمندان و عالقه مندان خواهد بود. 
.................................................................................................................
سلمان فارسي و موسي)ع( اولويت تلويزيون

مع�اون س�يما از اولويت ه�اي جدي�د تلويزي�ون در 
روزگار مش�كالت اقتص�ادي رس�انه مل�ي رونماي�ي كرد. 
مرتضي میرباقري معاون سیما در اين باره به تسنیم، گفت: دو گروه 
»موس��ي)ع(« و »سلمان فارس��ي« در مرحله پیش تولید هستند. 
مرحله پیش تولید يعني همه بسترهاي الزم براي ورود به تولید اعم از 
آماده سازي لوكیشن ها كه بخشي در خارج از كشور و بخشي در نقاط 
ايران خواهد بود، آماده شود. سريال »سلمان فارسي« بزرگ ترين 
طرح ساخت سريال در جمهوري اسالمي ايران محسوب مي شود و 
تالش مي كنیم ساخت اين سريال با شتاب بیشتري انجام شود. وي با 
اشاره به اينكه پیش از اين گفته اند مثاًل براي سريالي چون »سلمان 
فارسي« به 12هزار دست لباس نیاز اس��ت، افزود: اين دو گروه به 
شدت در حال كار هستند، عالوه بر اين براي هر مرحله تاريخي كه 
مي خواهند سريال را در آن برهه روايت كنند بايد ابزار، ادوات، لباس و 
تمام موارد مربوط را آماده كنند. تجهیز كارگاه ادوات و ابزارشان ادامه 
دارد و به زودي مهیاي تولید خواهند ش��د. پیش تولید سريال هاي 
فاخري چون »سلمان فارسي« و »موسي)ع(« با سريال هاي ديگر 
متفاوت است و براساس زمانبندي پیش مي رويم. ساخت اين دو اثر 
در اولويت تلويزيون است و دنبال كلید زدن سريال »سلمان فارسي« 
در سال 98 هستیم و امیدواريم تمهیدات و طراحي ها هم به خوبي 
پیش برود تا بازيگران و عوامل اين كار همه در نیمه سال آينده فرآيند 

تولید اين سريال را آغاز كنند. 
.................................................................................................................

جيسون رضائيان در قاب »گاندو«
س�ريال »گاندو« كه اوايل تابس�تان كار تصويربرداري خود را 
در ايران آغاز كرده بود در حال حاضر براي ضبط سكانس هاي 
خارجي در كشور تركيه و شهر آنتاليا مشغول تصويربرداري است. 
پیام دهكردي، صالح میرزاآقايي، مجید نوروزي، مهدي عبادتي، 
بهرام شبستري، ناره گريگوريان و جمع زيادي بازيگران ترك در 
حال حاضر از جمله افرادي هس��تند كه در كش��ور تركیه مقابل 
دوربین جواد افشار قرار گرفته اند و اوايل اسفند كار تصويربرداري 
آنها در كش��ور تركیه به اتمام خواهد رس��ید. در اين بین ش��ايد 
يكي از نقش هاي اصلي اين س��ريال ضدجاسوس��ي تلويزيون بر 
عهده پیام دهكردي باش��د؛ او نقش جیس��ون رضائیان خبرنگار 
ايراني- امريكايي واشنگتن پس��ت در ايران را ب��ازي مي كند كه 
چند سال به اتهام جاسوسي محكوم ش��د. پخش اين سريال كه 
احتماالً سال آينده باشد به تعبیر جواد افشار كارگردان اين سريال 
براساس مستندات و وقايع تاريخي كه در كشور رخ داده به نگارش 
درآمده است. او به تسنیم گفت: »گاندوي« 3۰قسمتي اسم يك 
گونه تمساح پوزه كوتاه است كه در جنوب ش��رقي آسیا )ايران، 
هندوستان، پاكستان و...( ديده مي شود. اين سريال پیچیده ترين 
و مهم ترين اثري است كه ش��ايد از خودم در كارنامه هنري ام به 
جاي بگذارم؛ كاري كه جايش در تلويزيون خالي بوده و مخاطب 

بسیاري خواهد داشت.
.................................................................................................................

تكذيب پيش توليد فيلم جديد حاتمي كيا
خبر آغاز پيش توليد فيلم سينمايي جديد ابراهيم حاتمي كيا 

تكذيب شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالي كه برخي رسانه ها 
از آغاز پیش تولید فیلم جديد ابراهیم حاتمي كیا خبر داده بودند، 
يك منبع نزديك به اين كارگردان ضمن كذب دانستن اين خبر 

گفت: حاتمي كیا هیچ پروژه اي را وارد پیش تولید نكرده است. 
آخرين پروژه سینمايي ابراهیم حاتمي كیا »به وقت شام« بود كه 
سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمايش درآمد و جوايزي 

را هم دريافت كرد.

مصطفي  محمدي     ديده بان


