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     جواد محرمي
س�ي وهفتمين جش�نواره تئات�ر فج�ر ش�ب 
گذش�ته ب�ا اج�راي مراس�م اختتامي�ه اي�ن 
رويداد ب�ه ايس�تگاه پاياني رس�يد؛ رويدادي 
كه صرفًا گروه هاي اس�تاني و ج�وان پرچمدار 
انقالبي آن بودن�د و درباره ميهمان�ان خارجي 
حاض�ر اطالع رس�اني درس�تي اعمال نش�د. 
جش��نواره تئاتر فجر در حالي به پايان رسید كه به 
نظر مي رسد اين رويداد هنري را نمي توان به لحاظ 
كمي و كیفي رو به پیشرفت تلقي كرد اما گروه هاي 
اس��تاني با پرداختن به موضوعات مهم انقالبي تا 
حدودي جور عملكرد ضعی��ف برگزاركنندگان را 

كشیدند. 
محمد محمدي، كارشناس و فعال عرصه تئاتر در 
گفت و گو ب��ا »جوان« درباره ك��م و كیف برگزاري 
اي��ن دوره از جش��نواره فجر ب��ه اين نكته اش��اره 
كرد كه »جش��نواره تئاتر فجر س��ي وهفتم را بايد 
جشنواره مرور آثار گذشته بدانیم چون اغلب آثار 
حاضر در اين دوره ش��امل آث��اري بودند كه پیش 
از اين اجراهاي مختلف رفت��ه بودند و از اين لحاظ 
داراي تازگي نبودند و همین جديد نبودن س��بب 
مي شد جش��نواره در اين دوره داراي طراوت الزم 
نباش��د. اينكه تماش��اگران تئاتر در انتظار ديدن 
يك كار جديد از يك گروه نام آش��نا باشند يكي از 
مهم ترين جنبه هاي يك جشنواره خوب است اما 
متأسفانه دبیر محترم جش��نواره با اينكه حدود 9 
ماه وقت در اختیار داشته تا براي سمت و سو دادن 
و سیاس��تگذاري درس��ت اقدامات مناسبي انجام 
دهد عماًل اين فرصت را به هدر داده است. از مركز 
هنرهاي نمايشي انتظار مي رفت تا جهت برگزاري 
يك جشنواره در ش��أن انقالب و نام فجر آن هم در 
40سالگي سنگ تمام بگذارد ولي شاهد اين هستیم 

كه جشنواره رونقي به لحاظ كیفي نداشت.« 
اين فعال عرصه تئاتر مي افزايد: »شما ببینید همین 
حاال در تهران شبي 150نمايش در حال برگزاري 
است. اين نش��ان مي دهد تولیدات نمايشي ما در 
طول سال از كمیت زيادي برخوردار است. آيا دبیر 
محترم نمي توانس��ت طوري عمل كند كه از میان 
اين آثار تعدادي در جشنواره حاضر باشند و حتي 
تاثیري در محتواي اين آثار داش��ته باشد؟ به طور 
قطع با يك مديريت منطقي و دلسوزانه مي توانست 

اين اتفاق رقم بخورد.« 
  بخش بين الملل با حضور دالل هاي تئاتر

نكته ديگري كه محمدي به آن اشاره مي كند اين 

مورد است كه» سه اثري كه امسال به لحاظ اسم و 
رسم كارگردانانش مي توانست داراي اهمیت باشد 
صرفاً در بخش میهمان جشنواره حاضر بودند، يعني 
دبیر محترم احتماالً توان يا اراده اي براي اينكه اين 
آثار در بخش رقابتي باش��ند، نداشته است. بخش 
میهمان بخش جنبي و زينتي جش��نواره اس��ت. 
درباره انتخاب دبیر محترم جشنواره تئاتر فجر كه 
همزمان با 40سالگي انقالب اسالمي برگزار شد به 
نظرم حساسیت و دقت الزم انجام نشد. دبیر محترم 
چندي پیش جشنواره تئاتر موس��وم به الف را در 
شهر تبريز برگزار كرده بود؛ جشنواره اي كه درباره 
بودجه آن ش��ائبه هاي زيادي وجود دارد و معلوم 
نیست دقیقاً از چه محلي هزينه برگزاري جشنواره 

تأمین شده است.« 
به گفته اي��ن فعال عرصه تئاتر نكت��ه ديگر درباره 
میهمانان خارجي است كه در اين دوره از جشنواره 
حاضر شدند. »آنچه به عنوان شوكیس بین الملل 
به عنوان  يك طرح ويژه در جشنواره امسال اتفاق 
افتاد، میهماناني داشت كه هیچ گاه از آنان اسمي 
برده نش��د. مدير بخش بین الملل جشنواره عنوان 
كرد كه اينها میهمانان فراملیتي هستند و خروجي 
اين بخش ح��اال حاالها معلوم نخواهد ش��د و بايد 
چندين سال بگذرد تا تاثیر اين بخش معلوم شود. 
اما نكته ديگري كه درباره اين افراد وجود دارد اين 
است كه اين افراد بیش��تر از اينكه به لحاظ هنري 
بتوانند براي جشنواره تئاتر آورده اي داشته باشند 
بیش��تر نقش دالل هايي را بازي مي كنند كه براي 
واس��طه گري اجراهاي بین المللي به كش��ورهاي 
مختلف مي روند. هويت 18نفري كه آمده اند معلوم 
نیست. اسامي را حتي در سايت جشنواره هم اعالم 
نكرده اند. وعده كرده اند در بولتن جش��نواره اعالم 
شود اما ما بولتني هم مش��اهده نكرديم. اين عدم 
شفافیت درباره مهمانان جشنواره خود محل سؤال 
است. حضور پررنگ كشور فرانس��ه در اين دوره از 
جشنواره با س��ه اثر نیز جالب به نظر مي رسد. در 

حالي كه در اين دوره به دلیل مشكالت اقتصادي 
ناش��ي از ارز خارجي انتظار مي رفت شاهد بخش 
بین الملل با نشاطي نباشیم اما فرانسوي ها با سه اثر 
در اين دوره شركت كردند. فرانسه اي كه پیش از اين 
عالقه زيادي براي همكاري هاي هنري با هنرمندان 
ايراني بروز داده و البته معلوم است از قبل همكاري 
با اين كشور قرار است دقیقاً چه بهره اي عايد هنر 

كشور ما بشود.« 
  گروه هاي استاني و جوان پرچمدار بودند

اما مح��راب محمدزاده از فعاالن رس��انه اي عرصه 
تئاتر معتقد است، گروه هاي تئاتري كه از استان ها 
و گروه هاي جوان��ي كه در جش��نواره حضور پیدا 
كردند بار اصلي جش��نواره را بر دوش كش��یدند؛ 
گروه هايي كه ناچیزترين س��هم بودجه اي و توجه 
را دارا مي باش��ند، اما تاوان اش��تباهات مديريتي 
و شارالتانیس��م هنري برخي را هم��واره پرداخت 
مي كنن��د. در دوره س��ي وهفتم نمايش هاي��ي 
همچون »دايك« به كارگردان��ي حامد عالمي پور 
از بجنورد، »بازگشت« احس��ان ملكي از خرم آباد، 
»باغ خوني« به كارگرداني امیر بشیري از مشهد، 
»تراژدي پ��ارك اتابك« به كارگرداني س��یروس 
مصطف��ي از آذربايجان ش��رقي، »خواجه عطا« به 
كارگرداني حسین غالمشاهي از میناب، »آخرين 
باران بهاري« محمد الرت��ي از تهران، »پدران« به 
كارگرداني مهدي فرشیدي سپهر از استان تهران، 
»راز بقا« به كارگرداني سیدصالح علوي از تهران، 
»تاكسیدرمي« به كارگرداني مجتبي رستمي فر از 
خوزستان، »سردسیر«  و... بخشي از آثاري بودند كه 

اجراهاي موفقي را داشتند. 
محم��دزاده در ادامه توجه به روايت هاي مس��تند 
تاريخي كه همواره از سوي گروه هاي هنري مغفول 
مانده بود را وجه تمايز ديگر اين دوره از جش��نواره 
مي داند؛ »يك نمونه آن نماي��ش »تراژدي پارك 
اتابك« است؛ اثري حرفه اي و از همه مهم تر روايتگر 
مرداني چون ستارخان و باقرخان بود. سیدمرتضي 
هاشم پور نويسنده اثر با ظرافت خاصي روايتي تاريخ 
از چهار ستارخان در سنین مختلف بیان مي كند و 
در اين راستا ديالوگ هايي آرماني و غیرتمندانه به 
گوش مي رسد. نمايش »باغ خوني« نیز تقريبا اولین 
روايت درست و دراماتیك از واقعه خونین مسجد 
گوهرش��اد در دوران پهلوي اول بود كه از س��وي 

همین گروه هاي جوان و استاني اجرا شد. 
  »ناميرا« در بخش خياباني خوش درخشيد 

به گفته محمدزاده در میان آثار اين دوره از جشنواره 
البته برخ��ي نمايش هاي خیاباني هم توانس��تند 
اتفاقي متفاوت را رقم بزنند كه نمونه بارز آن اجراي 
نمايش »نامیرا« كاري از امیرحسین شفیعي است 
كه در پارك دانشجو اجرا شد؛ پرفورمنسي جذاب 
كه روايتگر خش��ونت ب��ه نام دي��ن و فعالیت هاي 
تروريس��تي اس��تكبار جهاني اس��ت.  اي كاش به 
پاس تالش صادقان��ه و فعالیت بس��یار حرفه اي و 
خوب گروه هاي استاني تمركز و توجه بیشتري به 
حمايت مالي و لجستیكي صورت گیرد و نباشد فردا 
روزي كه اين ظرفیت هاي خالق و متعهد به دلیل 
بي توجهي در مركز كار و سرازير شدن همه امكانات 
در تهران قی��د هنر تاثیرگذار تئات��ر را بزنند. تئاتر 
استان ها مدتي اس��ت كه از سوي انجمن هنرهاي 
نمايش��ي ايران مورد توجه قرار گرفته است اما آيا 

ادامه پیدا مي كند؟

 جوانان شهرستاني 
پرچمدار جشنواره تئاتر فجر

حضور ميهمانان خارجي جشنواره تئاتر فجر از شفافيت الزم برخوردار نبود
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چه بس�ا كس�ی كه با نعمت هايی 

كه به او رس�يده، به دام افتد و با 

پرده پوشی بر گناه، فريب خورد 

و با ستايش شدن، آزمايش گردد 

و خدا هيچ كس را همانند مهلت 

دادن، نيازمود.

    محمد صادقي
اخيراً فضاس�ازي هاي زيادي عليه بودجه فرهنگي كشور 
شکل گرفت و س�هم مؤسس�ه جامعه المصطفي در بودجه 
با يك فضاسازي رس�انه اي بيش از 40درصد كاهش يافت. 
دولت با كاهش چش��مگیر بودجه نهاد هاي فرهنگي در اليحه 
بودجه 98، سال س��ختي را براي فعالیت هاي فرهنگي ايجاد 
كرده اس��ت. بودجه در نظر گرفته ش��ده ب��راي فعالیت هاي 
ديني و مذهبي، مع��ادل 16درصد از بودجه فرهنگي كش��ور 
است. نويس��نده كتاب اقتصاد مقاومتي جهاد كبیر در اين باره 
به ايس��نا مي گويد: »بودجه دين و مذهب، 10درصد اختالس 
13هزارمیلیاردي صندوق ذخیره فرهنگیان است، با اين وجود 
جوسازي علیه اين بودجه ناچیز اين ذهنیت را ايجاد مي كند كه 

مگر قرار است در پوشش اين خبرسازي ها اتفاقاتي بیفتد؟«
براي نشان دادن آنچه دولت بر س��ر بودجه نهاد هاي فرهنگي 
آورده، خوب اس��ت نگاه��ي بیندازيم به س��خنان اكبر ابدالي 
محمدي كه در مصاحبه با ايسنا به آنچه در بودجه سال 98، براي 
نهادها و فعالیت هاي فرهنگي در نظر گرفته شده، نگاه انتقادي 
داشته است. وي مي گويد: امسال سهم بودجه شركت هاي دولتي 
از كل بودجه كشور به ۷5درصد رسیده است؛ ۷5درصدي كه در 
مجلس مورد بررسي قرار نمي گیرد« اما درباره بودجه فرهنگي 
كشور كه هر ساله با انتشار اليحه بودجه، به طور عامدانه اي روي 

برخي از اجزاي آن مانور داده مي شود.
به گفته ابدالي محم��دي بودجه جامعه المصطف��ي با 50هزار 
فارغ التحصی��ل و 50ه��زار دانش��جوي خارجي از بس��یاري 
از دانشگاه هاي كش��ور كمتر اس��ت. تك تك دانش��جويان و 
فارغ التحصیالن جامعه المصطفي مي توانند يك سفیر اقتصادي 
براي كاالي ايراني و آوردن توريست به ايران باشند. دولت بايد 
با شبكه س��ازي از اين افراد در راس��تاي اقتصاد كشور استفاده 
كند. سؤال اين اس��ت چرا دولت برنامه اي براي استفاده از اين 
ظرفیت عظیم براي كمك به ص��ادرات كاالهاي ايراني ندارد؟ 
طي ارتباطي ك��ه با دانش��جويان خارج��ي جامعه المصطفي 
داشته ايم بس��یاري از آنها تعصب ش��ديد روي كاالي ايراني و 
مصرف آن دارند و حتي عنوان كرده اند در كشور خودشان هم 
از كاالي ايراني استفاده مي كنند. در ديدارهايي كه با مسئوالن 
جامعه المصطفي داش��ته ايم در بحث اقتص��اد اعالم آمادگي و 
كمك رساني به مسئوالن را در بحث اقتصاد مطرح كرده اند ولي 
تاكنون از اين ظرفیت استفاده نشده است. با ظرفیت عظیمي كه 
جامعه المصطفي بعد از انقالب ايجاد كرده مي توان به صراحت 

گفت چندين برابر وزارت خارجه فعالیت داشته است. 
دولت با كاهش بودجه اين نهاد استراتژيك فرهنگي، در مقابل 
اقدام به افزايش كمك ها به نهادهايي مانند سازمان ملل كرده 
است! سازماني كه هیچ گاه محل پیروزي هاي بزرگ ديپلماتیك 
براي كشورمان نبوده است. ابدالي محمدي در اين باره مي گويد: 
»كمك به مخارج سازمان ملل و ساير سازمان هاي بین المللي 
22درصد افزايش يافته و از 158میلیارد تومان به 193میلیارد 
تومان در اليحه 98 رسیده است. سازمان هايي كه ما را تحريم 
مي كنند و قطعنامه علی��ه ما صادر مي كنن��د افزايش بودجه 
داشته اند، جالب اينكه بودجه كمك به سازمان ملل تقريباً برابر 

با بودجه جامعه المصطفي است!«
اين كارشناس اقتصادي خاطرنش��ان كرد: 50میلیون نفر در 
سراسر دنیا توس��ط جامعه المصطفي مسلمان ش��ده اند، اين 
يعني بازار 50میلیوني براي كاالي ايراني كه براي بهره برداري 
از آن، وزارت خارجه و وزارت صنعت بايد اراده داش��ته باشند. 
چندي پیش حجت االسالم آزاديخواه، سخنگوي كمیسیون 
فرهنگي مجلس در واكنش به كاهش بودجه فرهنگي كشور، در 
مصاحبه اي تأكید مي كند: »مهم ترين اثر كاهش بودجه نهادهاي 
فرهنگي اين است كه عملیات فرهنگي در كشور به حداقل خود 
خواهد رسید.«  جامعه المصطفي، تنها نهادي نیست كه در اليحه 
بودجه دولت، نه تنها نقش مهم فرهنگي آن ناديده گرفته شده 
بلكه به اثرات اين كاهش و نتايجي كه به دنبال آن پديد خواهد 
آمد هم توجهي نشده اس��ت. با رويكرد ضدفرهنگي دولت در 
بودجه سال آتي، نهاد هاي فرهنگي با دشواري هاي زيادي براي 
فعالیت روبه رو خواهند ش��د و در مقابل شاهد افزايش فعالیت 
فعالیت هاي ضدجمهوري اسالمي در حیطه فرهنگ هستیم.  
دولت با كاهش بودجه فرهنگي كشور، سنگ هاي بزرگي را بر 

سر راه فعالیت هاي فرهنگي قرار داده است.

 مديرعامل كان�ون پرورش فکري ك�ودكان و نوجوانان ضمن 
برشمردن اهميت حفظ مرزهاي زبان فارسي از نوجوانان و جوانان 
شاعر خواست در نگهباني از اين ميراث فرهنگي تالش كنند. 
فاضل نظري در آيین پاياني نخستین مهرواره شعر آفرينش، ضمن 
تشكر از مربیان و كارشناسان كانون سراسر كشور، نگاه غیررقابتي 
را ويژگي اين رويداد خواند و گفت: بايد از ابتال به فضاي جشنواره اي 
دوري كنیم. از همین رو، نخستین مهرواره شعر با اهمیت است. 
وقتي صحبت از برگزيده شدن و فضاي رقابتي مي شود، اين رقابت 
كار گروهي و تعالي را نابود مي كند. چرا ما بايد دوستي هايمان را به 

واسطه رقابت آلوده كنیم؟
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در ادامه يادآور 
شد: ما به عنوان افرادي كه فعالیت فرهنگي مي كنیم بايد تالش 
كنیم تا از اين فضا فاصله بگیريم. از همین رو اس��ت كه تك تك 

افرادي كه شعر مي گويند يك برنده هستند. 
اين شاعر در بخشي از سخنان خود به نقش اين نوجوانان و جوانان 
ش��اعر در حفظ میراث فرهنگي ايران اشاره داشت و گفت: از شما 
نوجوانان و جوانان متشكرم كه به شعر روي آورده ايد. شعر مقوله  
مهمي است و دارايي معنوي ماست. شعر حافظ گنجینه  ارزشمند 
ماست و هر كسي از اين ثروت بهره مند نیست. در اين میان است 
كه شاعران نگهبانان مرزهاي فرهنگي محسوب مي شوند. رئیس 
هیئت مديره كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ادامه داد: 
زبان فارسي جغرافیاي فرهنگي ماست. اهمیت زبان اگر بیشتر از 
ديگر مرزها نباشد، كمتر نیست، پس شما كه شعر مي گويید براي 
نگهباني از اين مرزها تالش مي كنید. نظري شعر را لذت و فضیلت 

خواند و گفت: متأس��فانه اهمیت زبان در كش��ور ما و حتي میان 
رسانه ها و مسئوالن فرهنگي جدي گرفته نشده است. اين اهمیت 
را جامعه بايد درك كند. امیدوارم كه شما بتوانید نگهبانان خوبي 
براي اين مرز جغرافیايي باشید. مديرعامل كانون در بخش پاياني 
سخنان خود به اهمیت مطالعه پرداخت و تأكید كرد: ضروري است 
تا كتاب هاي فاخر بخوانید. هر رمان و هر شعر تجربه يك زندگي 

است. اهمیت مطالعه براي شما صد چندان است. 
وي همچنین از انتشار اثري منتخب براي شاعران نوجوان خبر داد 
و گفت: از آنجا كه اعضاي انجمن هاي ادب��ي كانون نیازي فراتر از 
ديگر مخاطبان اين سن دارند، به زودي گزيده اي از اشعار شاعران 
معاصر در قالب كتاب هايي ويژه شاعران نوجوان منتشر مي شود و 

در اختیار اعضاي انجمن ها قرار مي گیرد. 
در نخستین دوره مهرواره ش��عر آفرينش، شاعراني از كشورهاي 
ايران، پاكستان و افغانستان، حضور داشتند و آثاري را در قالب غزل، 

دوبیتي، چهارپاره، شعر آزاد و شعر سپید ارائه دادند.

فاضل نظري:

شاعران پارسی گوی مرزبانان فرهنگي هستند

اي��ن اف��راد بيش���تر نق���ش 
دالل ه�اي��ي را ب��ازي مي كنند 
كه براي واسطه گري اجراهاي 
بين المللي به كشورهاي مختلف 
مي رون��د. هوي��ت 18نف��ري 
ك��ه آمده ان��د معل��وم نيس��ت

رشد قارچ گونه پرديس هاي سينمايي در پايتخت

1050 شهر يك سينما هم ندارند

    هادي عسگري
 پرديس هاي س�ينمايي هر روز در گوش�ه و كنار ش�هر هاي 
بزرگ س�بز مي ش�وند ام�ا در مقابل هزارو50 ش�هر كش�ور 
حتي يك س�ينما ه�م ندارن�د؛ تبعيضي كه باعث مي ش�ود 
محصوالت فرهنگي به عدالت در س�طح كشور توزيع نشود. 
ساخت سالن هاي جديد سینمايي يكي از مهم ترين سرمايه گذاري ها 
در حوزه سینماس��ت كه باعث رونق گرفتن اقتصاد سینما مي شود. 
شهرهاي بزرگي مانند تهران، چند سالي است كه از ساخت سینماهاي 
تك سالنه فاصله گرفته اند و با ايجاد مجتمع هاي بزرگ تجاري )مال ها( 
سالن هاي سینمايي به عنوان بخشي از اين مراكز خريد ساخته شده 
است و در كنار آن پرديس هاي سینمايي نیز بیشترين میزان جذب 
تماشاگر س��ینما را دارند. در رقابت تنگاتنگ براي ايجاد سالن هاي 
مجهز و مدرن در كالنشهرها، بسیاري از شهرهاي كشور فاقد هر گونه 
سالن سینما هستند.  علي س��رتیپي تهیه كننده سینما و سینمادار 
مي گويد: »متأسفانه در حال حاضر نظارت درستي روي ساخت وساز 

س��الن هاي س��ینمايي وجود ندارد، به عنوان مث��ال در غرب تهران 
پرديس هايي مانند »كوروش«، »زندگي« و »مگامال« فعال است كه 
هر كدام چندين سالن سینما دارد، با وجود اين تعداد سالن سینما، يك 
پرديس ديگري با نام »رزمال« در حال ساخت است كه داراي هشت 
سالن سینماست يا »ايران مال« كه در حال حاضر با 11سالن سینما 
ساخته شده است و مي خواهد 20س��الن ديگر نیز به مجموعه خود 
اضافه كند.« از سوي ديگر محمود كاظمي مديرعامل موسسه »بهمن 
سبز« درباره وضعیت سینما ها در ديگر ش��هرهاي كشور، مي گويد: 
»در حال حاضر هزارو200 شهر داريم كه تنها 150شهر از اين تعداد 
سینما دارند. آخرين استاندارد جهاني مي گويد براي هر 10هزار نفر 
بايد يك پرده سینما وجود داشته باش��د و اين يعني بايد 8هزار پرده 
در ايران وجود داشته باش��د.« كاظمي مي افزايد: »ما در حال حاضر 
زير 500 پرده نماي��ش داريم كه به ازاي هر 160هزار نفر در كش��ور 
يك پرده سینما وجود دارد كه اين آمار يك هفدهم استاندارد جهاني 
است. سرمايه گذار زماني كه مي خواهد با هزينه خود در شهرستان ها 
س��الن بس��ازد، دولت بايد به او كمك كند، در غیر اي��ن صورت اين 
س��رمايه گذاري هیچ فايده اي ندارد.« اگرچه سرمايه گذاران بخش 
خصوصي به دنبال منافع اقتصادي از فعالیت هاي فرهنگي هس��تند 
و ساخت سالن هاي سینما در شهرهايي مانند تهران به دلیل توجیه 
اقتصادي ادامه دارد، ولي بي توجهي به هزارو50 شهري كه فاقد حتي 
يك سالن سینما هستند، تأسف انگیز است. نبود سالن هاي سینما در 
شهر هاي كوچك باعث حذف سینما رفتن از سبد فرهنگي خانوار ها 
مي شود و در نهايت حتي اگر سالن سینمايي در آن شهر ها ايجاد شود، 

براي فرهنگ سازي استفاده از آن بايد زمان و هزينه صرف شود.

    انيميشن

 جاي خالي مدارس انيميشن 
در نظام آموزشي كشور

عضو هيئت انتخ�اب يازدهمين جش�نواره بين الملل�ي پويانمايي تهران 
گفت: مراكز آموزش�ي، نهاده�اي فرهنگي و بخش خصوص�ي عالقه مند 
به س�رمايه گذاري در هنر- صنع�ت انيمشين س�ازي همتراز ب�ا جايگاه 
واقعي انيميش�ن در س�پهر فرهنگي- هنري كش�ور حرك�ت نکرده اند. 
به گزارش ايرنا »رضا منتظري مقدم« درباره كیفیت آثار رس��یده به دبیرخانه 
يازدهمین جش��نواره پويانمايي تهران افزود: در میان آثار هنرمندان داخلي، 
ارتقاي كیفي و تنوع تكنیكي كاماًل به چش��م مي آمد ك��ه ظرفیت هاي باالي 

هنرمندان براي تولید انیمیشن با استانداردهاي جهاني را به تصوير مي كشد. 
وي خاطرنشان كرد: عالوه بر اين به نظر مي رسد در گذر زمان، ضرورت، اهمیت 
و جايگاه انیمیش��ن در میان جامعه فرهنگي- هنري ما ت��ا حد زيادي تثبیت 
شده است اما مراكز آموزش��ي، نهادهاي فرهنگي و بخش خصوصي عالقه مند 
به سرمايه گذاري در اين هنر- صنعت همگام با رشد اين گونه هنري و همتراز با 

جايگاه واقعي انیمیشن در سپهر فرهنگي- هنري كشور حركت نكرده اند. 
مش��اور مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درباره راهكارهاي از 
بین بردن چالش هاي مطرح ش��ده،  عنوان كرد: توجه به مضامین بومي و استفاده 
از ظرفیت هاي فرهنگي داخلي براي بیان هنرمندانه دغدغه ها، باعث غني ش��دن 
آثار ما خواهد شد ولي به نظر مي رس��د در اين حوزه هنوز نتوانسته ايم به جايگاه 
مطلوب برسیم. منتظري مقدم، آموزش را مولفه مهمي در كیفیت بخشي آثار اين 
حوزه دانست و گفت: با مرور آثار دانشجويان خارجي شاهد آن هستیم كه عالوه بر 
تولید آثار كوتاه با تكنیك هاي مختلف و متنوع، زمینه خالقانه اي براي ايده پردازي 
و ذوق آزمايي محتوايي فراهم آمده كه چنین امري حاصل رويكردي است كه در آن 

توجه به آموزش و رويكرد آكادمیك در اين هنر- صنعت اهمیت مضاعفي دارد.

سهم فرهنگ، بيشترين كاهش بودجه!
بودجه جامعه المصطفي با 50 هزار دانشجوی خارجی كه هر يك می توانند يك 

سفير اقتصادی برای كشور باشند با فضاسازی 40درصد كاهش يافت

 قوه قضائيه 
از برخي آثار جشنواره فجر تقدير مي كند

معاون�ت اجتماعي و پيش�گيري از وقوع جرم ق�وه قضائيه 
طي مراس�مي از آثار برتر جش�نواره فيلم فجر ب�ا رويکرد 
پيش�گيري از جرم و آس�يب هاي اجتماعي تقدير مي كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت اجتماعي و پیشگیري 
از وقوع جرم قوه قضائیه، طي مراسمي از آثار برتر جشنواره فیلم 
فجر با رويكرد پیش��گیري از جرم و آسیب هاي اجتماعي تقدير 

مي كند. 
در اين برنامه كه براي چهارمین س��ال پیاپي برگزار مي ش��ود، 
تمام آثار راه يافته به جشنواره فیلم فجر با حضور داوران مطرح 
س��ینماي كش��ور، ارزيابي و فیلم هايي كه بیش��ترين رويكرد 
پیشگیرانه نسبت به جرم و آسیب هاي اجتماعي داشته باشند، 

انتخاب مي شوند. 
در اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فیلم معاونت اجتماعي قوه 
قضائیه كه در فرهنگستان هنر برگزار مي گردد، با اعالم داوران 
و قرائت بیانیه داوري، آثار برتر با دريافت لوح س��پاس و جايزه 

معرفي مي شود. 
.............................................................................................................

 عکاسان ايراني از شركت در مسابقه
» نشنال جئوگرافيك« منع شدند!

مناس�بت  ب�ه  جئوگرافي�ك«  »نش�نال  موسس�ه 
100ميليون�ي ش�دن دنبال كنن�دگان صفحه اينس�تاگرام 
خ�ود مس�ابقه اي بين الملل�ي ترتي�ب داده و عکاس�ان 
ايران�ي را از ش�ركت در اي�ن مس�ابقه من�ع كرده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، اين تصمیم غیرحرفه اي مؤسس��ه امريكايي 
نشنال جئوگرافیك با واكنش متعدد عكاسان ايراني همراه بوده 
و بس��یاري از آنان در صفحه هاي ش��خصي خود در شبكه هاي 

اجتماعي به انتقاد از اين عملكرد پرداختند. 
طبق شرايط عنوان شده در سايت رسمي نشنال جئوگرافیك، 
شركت در اين مسابقه كه جايزه آن س��فر عكاسي به »تانزانیا« 
است، براي عكاسان كشورهاي ايران، كوبا، كره شمالي، سودان 

و سوريه ممنوع است. 
اين اولین باري نیست كه عكاسان ايراني از حضور در مسابقات 
اين رسانه منع شده اند. در س��ال 2012 نیز محرومیت ايران از 

شركت در مسابقات جهاني » نشنال جئوگرافي« خبرساز شد. 
در سال 2012 مؤسسه نشنال جئوگرافیك دلیل اقدام خود را 
اعمال محدوديت هاي سختگیرانه از سوي دولت امريكا براي نقل 

و انتقاالت مالي به حساب اتباع ايراني عنوان كرد. 
با اين حال »محس��ن كرامتي« توانس��ت با موض��وع »برخورد 
نزديك« و عكسي كه عزاداري روز عاشورا را به تصوير مي كشد 

جزو برندگان مسابقات 2018 اين مؤسسه باشد. 
.............................................................................................................

 جشنواره تجسمي 
واسطه حراج و فروش آثار هنری شد

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينکه استقبال هنرمندان 
از جشنواره تجس�مي فجر افزايش يافته است، اظهار كرد: 
هنرمندان در جش�نواره امس�ال حضور خوبي داش�تند و 
اين حضور در مقايسه با س�ال هاي قبل افزايش يافته است. 
سیدعباس صالحي درباره وضعیت رونق جشنواره تجسمي فجر و 
جايگاه جشنواره در میان هنرمندان اين عرصه، خاطرنشان كرد: 
جشنواره تجسمي امسال فضاي خیلي وسیعي در اختیار دارد 
و با توجه به اينكه از فضاي گالري نیز در اين جشنواره استفاده 
شده، فضاي واسطه اي براي عرضه حراج و فروش آثار هنرمندان 

پديد آمده است. 
او با بیان اينكه تعداد آثار عرضه ش��ده در جشنواره فجر امسال 
افزايش يافته است، خاطرنش��ان كرد: امسال هنرمندان عرصه 
تجسمي حضور و مش��اركت خوبي در جش��نواره داشتند و در 
مقايسه با سال هاي قبل حضور آنها با افزايش مواجه بوده است. 

يازدهمین جشنواره تجس��مي فجر هم اكنون در حال برگزاري 
است و تا 15 اسفند ماه ادامه دارد. 

.............................................................................................................
»شهريار« بار ديگر به شبکه 4 رسيد

سريال تلويزيوني »شهريار«   روي آنتن شبکه4 سيما مي رود. 
آخرين قس��مت از مجموع��ه تلويزيوني »ارمغ��ان تاريكي« به 
كارگردان��ي جلیل س��امان   پخش  ش��د و به جای آن س��ريال 
»شهريار« به كارگرداني كمال تبريزي هر شب ساعت 15دقیقه 

بامداد روي آنتن مي رود. 
اين سريال در س��ال 1386 از شبكه2 س��یما پخش شد كه بر 
اساس زندگي شاعر معروف آذري زبان ايراني، »شهريار« ساخته 

شده است. 
در اواخر دوره حكومت قاجار، يكي از وكالي مشهور تبريز كه در 
جنگ و شورش اين شهر، چند فرزند خود را از دست داده است، 
تصمیم مي گیرد تا براي حفظ فرزند آخر خود، او را به روستاي 
»خوش��گناب« نزد خواهرش بفرس��تد. محمدحسین كوچك 
بعدها به »شهريار« معروف شده و يكي از ش��اعران بلندآوازه و 

نامي ايران زمین مي شود...

مصطفي محمدي     ديده بان


