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    تلويزيون

    مصطفی  شاه کرمی
اگر ق�رار باش�د همچنان ک�ودك را ي�ك فرد 
س�اده لوحي تصور بكنيم و با نگاه غلط برايش 
محتواهاي تاريخ مصرف گذش�ته توليد کنيم، 
قطعاً اين اتفاقات باعث شكفتن موضوعات جديد 
و ارتباط برقرارکردن کودکان با اين آثار نخواهد 
ش�د. س�ينماي کودك که در روزگار نه چندان 
دوري »عصر طاليي«  اش را تجربه کرد در روزگار 
کنوني و برخالف پيش�رفت هاي تكنولوژيكي 
که زمينه س�از تحول در صنعت س�ينما شده، 
دوران رک�ود ش�ديدي را تجرب�ه می کند. در 
گفت و گويي با ابوالحسن داوودي به بررسي علل 
و ريشه هاي اين اتفاق ناخوشايند پرداخته ايم. 
آقاي داوودي! شما به عنوان فيلمسازي 
که تجربه موفق س�اخت فيلم »سفر 
جادويي« را در کارنام�ه فعاليت هاي 
سينمايي تان داريد، علت عزلت نشين 
شدن سينماي کودك و نوجوان و ريشه 
فقر توليدات اين سينما را که به صورت 
بالقوه توان جذب مخاطب و پتانسيل 
جذب سرمايه قابل اعتنايي دارد ، در 

چه چيزي مي دانيد؟
به نظر من مش��كالت س��ینما را بايد با دقت در 
زمینه هاي تاريخي پیدايش آن جست و جو كنیم 
و ببینیم در سال هاي پیش از انقالب چطور شكل 
گرفت و بعد از پیروزي انقالب چه مسیري را طي 
كرده و االن در چه مسیري است. اگر قرار باشد من 
به شكل خیلي خالصه نگاهي داشته باشم، بايد 
بگويم كه س��ینمای ايران بعد از انقالب تا اندازه 
بسیار زيادي با سینماي كودك شكل گرفت، چون 
در آن بازه زماني كه گذار و تعويض نگاه و نگرش 
فرهنگي كه در جامعه به وجود آمد، س��ینماي 
كودك نزديك تري��ن راه ب��راي پااليش معنوي 
بود كه اص��والً در بین موضوع��ات كودك وجود 
دارد. با همه آنچه بع��د از انقالب به وجود آمده يا 
ترويج مي شد؛ سینماي كودك بیشترين تطابق 
را داش��ت. به همین دلیل در دهه 60 كه شاهد 
شكل گرفتن سینما هس��تیم، سینماي كودك 
در آن دهه عنوان »دوره طاليي« برايش ملحوظ 
است، چون در اين دوران بیش��ترين فیلم هايي 
كه مي خواستند س��اخته بش��وند و چیزي را به 
مخاطب عرضه كنند، يكي از بهترين و امن ترين 
قالب ها براي اين كار سینماي كودك بود، بنابراين 
خیلي از اين فیلم ها مثل فیلم»سفر جادويي« كه 

اسم برديد شايد اگر اين ش��رايط نبود به عنوان 
فیلم كودك هم ساخته نمي شدند، همچنان كه 
در بسیاري از س��ینماهاي جهان، موفقیت هاي 
ديگري دارند كه ش��ايد خود سینماهايشان )از 
لحاظ موضوعي نمي گوي��م و بلكه از لحاظ بحث 
گسترش و بخش صنعتي و اقتصادي آن مي گويم( 
كه شايد مهم ترين آنها سینماي امريكا باشد كه در 
شكل گیري ژانر به اين شكلي كه ما در سینماي 
ايران داريم وجود ندارد، يعني ما چیزي به عنوان 
س��ینماي كودك در آنجا نداريم بلكه سینماي 
انیمیشن يا فیلم هاي مربوط به كودك است اما 

معموالً ما فیلم هاي خانوادگي داريم. 
مثالي در ذهن داريد؟

وقتي يك فیلمسازي مثل اسپیلبرگ فیلمي با 
نام »ئي تي« مي سازد شما ديگر نمي توانید به اين 
فیلم اطالق بكنید كه اين فیلم كودك است، فیلم 
نوجوان است يا مربوط به بزرگسال است يا پیرها 
و افراد كهنس��ال چراكه يك طیفي از مخاطبان 
شش ساله تا 90 س��اله به راحتي مي توانند اين 
فیلم را ببینند و از آن لذت ببرند و سرگرم شوند 
و احتماالً خیلي چیزهاي فرات��ر از اينها را از آن 
بیاموزند، بنابراين مشكلي را كه ما در سینماي 
كودك داريم اين است كه بناي اولیه اش به يك 
ش��كلي بر میزان يك جور اجبار بوده كه بعدها 
شكل دس��توري پیدا كرد. سینماي كودك بعد 
از آن به عنوان يك بخشي كه از نظر دولت هاي 
مختلف بايد وجود مي داشت، تلقي شد. متأسفانه 
االن هم همین جور اس��ت، وقتي نگاه مي كنید 
بخش عمده س��ینماي كودك تولی��دات گاه به 
دردنخوري هستند كه توس��ط فارابي و... تولید 
مي ش��وند براي اينكه فقط بگويند ما سینماي 
كودك را داريم! من به شخصه نمي توانم بفهمم 
كه اين يعن��ي چه؟! يعن��ي اگر يك س��ینما بر 
اس��اس روند خودش بخواهد پیش برود، سینما 
متعلق به مخاطب اس��ت. به اين شكل كه ابتدا 

بايد مخاطبانش را انتخاب بكند تا بر مبناي آن 
مخاطب، موضوع ارائه كند. 

براي روشن تر ش�دن موضوع مثال و 
نمونه اي در ذهن داريد؟

مثاًل چطور مي شود كه آثاري مثل شهر موش ها 
يا كاله قرمزي يا فیلم هايي كه مسیر و مخاطب 
مشخص دارند مي توانند بیايند به شكلي مستقل 
تولید بشوند و اكران موفقي را هم تجربه كنند. 
راستش من متأسفم از اينكه بنیاد فارابي خودش 
زمینه اي مثل ش��هر موش ها را به وجود آورد اما 
نتوانست آن را ادامه بدهد! نتوانست در موضوعي 
كه خودش آن را خلق كرده بود حركت كند و آن 

را با استقالل خودش ادامه بدهد. 
فكر مي کنيد مشكل اصلي از کجاست؟

به نظرم معضل عمده سینماي كودك به  خصوص 
در دو دهه اخیر بیشتر از اين مسئله ناشي شده كه 
ما درك مناس��بي از مخاطب اين سینما نداريم، 
حتي تعريف درس��تي از آن نداريم، مثاًل همین 
امسال يك فیلم با محوريت خانواده ساخته شد 
كه در آن چند تا بچه هم بازي مي كنند. وقتي اين 
فیلم مي خواست ثبت بشود و ژانر خودش را معین 
كند، اساس��اً ژانري به عنوان »خانواده« توس��ط 
وزارت ارشاد به رسمیت شناخته نشده است. اصاًل 
خانواده يا فیلم خانوادگي كه مهم ترين ژانر فیلم در 
دنیاست در قاموس تركیب بندي مورد تأيید وزارت 
ارشاد وجود خارجي ندارد! وقتي اين اتفاق مي افتد 
شما چطور مي خواهید تصور درستي از يك بخشي 
از سینما كه به لحاظ فرهنگي و اقتصادي مي تواند 

كارآمد باشد، داشته باشید؟ 
آيا جش�نواره کودك مي تواند به روند 

بهبود فضاي اين سينما کمك کند؟
ما در كش��ورمان يك جش��نواره فیلم كودك و 
نوجوان داريم كه هر س��الي برگزار مي ش��ود با 
اين نگاه همراه است كه اين س��ال آخري است 
جش��نواره برگزار مي ش��ود و هر س��ال آن را در 
يك شهر برگزار مي ش��ود و خیلي اوقات شكل 
برگزاري اين جش��نواره شكلي »التماسي« پیدا 
كرده است. در حالی كه سینما و جشنواره كودك 
يك زماني مهم ترين جشنواره و به واقع بین المللي 
كشورمان بود و اصاًل شكل ويتريني يا متظاهرانه 
هم نداشت. از سوي سازمان جشنواره هاي جهاني 
هم به عنوان يك جشنواره بین المللي به رسمیت 
شناخته شده بود و اهمیت بسیار بیشتري نسبت 
به امروزش داشت. اتفاقي كه مي افتد اين است 
كه هر ساله و چند ماه مانده به برپايي جشنواره 
فیلم كودك يك گروه دولتي يا شبه دولتي به اين 
تقال كردن مي افتند كه بايد امس��ال در كارنامه 
فعالیتي شان تولید و س��اخت چند فیلم داشته 
باشند! بعد هم يك گروهي را دعوت مي كنند و 
بر همان سیاق گذشته چند فیلم مي سازند بدون 
اينكه فكر كنند كه چه كسي بايد اين فیلم ها را 

ببیند؟ چه نفع و ضرري براي جامعه دارد؟
و کالم پاياني... 

اگر قرار باشد همچنان كودك را يك فرد ساده لوحي 
تصور بكنیم و با نگاه غلط برايش محتواهاي تاريخ 
مصرف گذشته تولید كنیم، قطعاً اين اتفاقات باعث 
ش��كفتن موضوعات جديد و ارتباط برقرار كردن 
كودكان با اين آثار نخواهد شد. در واقع سیاست های 

غلط مديران بچه ها را از سینما فراری داد.

اخراج کودکان از سينماي ايران در گفت و گوي »جوان« با ابوالحسن داوودي 

 سياست هاي غلط 
بچه ها را از سينما فراري داد

قائم مقام بنياد سينمايي فارابي مطرح کرد

حمايت از يك NGO براي پيوند مدارس با سينماي کودك
قائم مق�ام بني�اد س�ينمايي فارابي اظه�ار کرد: از س�ال 
گذش�ته حمايت از يك NGO )س�ازمان  م�ردم نهاد( را 
ب�راي ق�رار دادن م�دارس در س�انس صب�ح س�ينما ها 
برنامه ري�زي کردي�م. خوش�بختانه از ابت�داي س�ال 
س�ينماي ک�ودك را در اک�ران داش�ته ايم و ب�ا توج�ه به 
اينك�ه فيلم ها به ش�كل طبيعي با گرفتن س�رگروه اکران 
س�ينمايي دارن�د ب�ه نظ�رم امس�ال س�ال متفاوت تري 
ب�راي س�ينماي ک�ودکان و نوجوان�ان خواهيم داش�ت. 
حبیب ايل بیگي قائم مقام بنیاد سینمايي فارابي درباره اقدامات 
انجام ش��ده در اين حوزه گفت: در سال هاي گذشته فیلم هاي 
كودك و نوجوانان در اكران نوروزي سهمي نداشتند، اما امسال 
»فیلشاه« در اكران نوروز قرار گرفت و فروش خوبي هم داشت، 
بعد از آن فیلم »خاله قورباغه« اكران شد كه مي توانست فروش 
بهتري داشته باشد، اما متأسفانه تبلیغاتش كم بود. ايل بیگي 
با بیان اينكه براي فصل پايیز فیلم »آهوي پیشوني سفید 2« 
اكران مي شود و عالوه بر آن چند فیلم ديگر قراردادهايشان را 
بسته اند، گفت: در مجموع س��ال خوبي را براي حوزه كودك و 

نوجوان مي توانیم داشته باشیم. 
قائم مقام بنیاد سینماي فارابي بیان كرد: با رئیس شوراي صنفي 
نمايش نیز گفت وگو هايي براي حمايت از س��ینماي كودك و 
نوجوان براي اكران داش��ته ايم، آنها هم تصمیماتي گرفته اند 
كه ب��ه زودي اعالم مي كنند و همدلي خوب��ي براي حمايت از 
س��ینماي كودكان و نوجوان شكل گرفته اس��ت، عالوه بر آن 
توافقاتي با كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان با آمدن 

مديريت جديد در چند ماه گذشته داشته ايم و همكاري هايي را 
شروع كرده ايم كه ادامه آن همكاري ها شرايط را براي سینماي 
كودكان و نوجوان بهتر خواهد كرد. ايل بیگي گفت: از س��ال 
گذش��ته حمايت از يك NGO را براي قرار دادن مدارس در 
سانس صبح س��ینما ها برنامه ريزي كرديم. ما به عنوان بنیاد 
سینمايي فارابي با حمايت از اين NGO از آنها حمايت و تالش 
مي كنیم تا سانس هاي صبح س��ینما ها براي بچه هاي مدارس 
فعال باشد و بدين صورت از ظرفیت بي استفاده صبح ها به شكل 
خوبي استفاده كنیم، البته در گذشته زنگ مدارس را داشتیم 

اما امروز به شكل خصوصي انجام مي شود. 
وي افزود: ارتباط با س��الن هاي س��ینما، آم��وزش و پرورش، 
شناسايي سالن هايي كه شرايط را براي نمايش فیلم هاي كودك 
و نوجوان در صبح ها دارند در مناطق مختلف شهر تهران به راه 
افتاده و كم كم در استان ها هم ايجاد مي شود تا از ظرفیت تمام 

مدارس كشور براي ديدن فیلم ها استفاده كنیم.

تهيه کننده سينما:
 با افتخار از الهام  چرخنده 

براي حضور در »آواي باران« دعوت مي کنم
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خوابي�دن هم�راه ب�ا يقين 

برتر از نماز گزاردن با ش�ك 

و ترديد است.

يك پژوهشگر حوزه کودك:

بچه ها را ابزار تبليغات تلويزيونی کرده ايم

با گذشت نزديك به 60 سال از تصويب حقوق کودك، هنوز هم 
شاهد استفاده ابزاري از کودکان در فعاليت هاي تبليغاتي هستيم. 
»علي خانجاني« مؤس��س و مدير پیش��ین مركز پژوهش و ترويج 
قصه ها و افس��انه هاي ايراني اس��ت و مدتي را هم به عنوان مشاور 
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فعالیت داشته 
است. او از نويسندگان و پژوهشگراني است كه بخش اعظم تالش 
خود را در ترويج قصه و قصه گويي و قصه خواني متمركز كرده و اعتقاد 
دارد قصه محل مهمي براي انتقال ارزش هاي فرهنگ و هويت بومي 
ما به كودكان است. خانجاني در گفت و گو با مهر به اين نكته اشاره 
مي كند كه »خواس��ته ها و نیازهاي كودكان محدود به روز جهاني 
كودك نبوده و نیس��ت و علت اصلي نامگذاري روزي به نام كودك 
در واقع جلب توجه جهانیان به كس��اني است كه به دو دلیل عمده 
بايد مورد توجه قرار گیرند؛ يكي به جهت ناتواني در بروز خواسته ها 
و نیازمندي هاي خود و ديگری به دلیل رسالت و مأموريت هايي كه 
كودكان در آينده بايد انجام بدهند. عمده نیازهاي كودكان تحت 

عنوان »حقوق ك��ودك« در 54 ماده در پیمان نامه كنوانس��یون 
حقوق كودك درج شده و به تصويب رسیده است اما گاه در دنیاي 
امروز و با گذشت نزديك به 60 سال از تصويب حقوق كودك، شاهد 
برخوردها و اتفاقاتي هستیم كه دل هر انسان عالقه مند به كودك 
را مي آزارد. از جمله اين برخوردها بايد به استفاده ابزاري از كودك 
در فعالیت هاي تبلیغاتي اشاره كرد كه در خوشبینانه ترين حالت، از 
روي غفلت صورت مي گیرد و كودكان نه به خاطر خود بلكه به جهت 
جذابیت گفتار، لطافت رفتار يا نقشي كه در انگیزش رحم و شفقت 
دارند، بي آنكه ارتباط مستقیمي با موضوع مورد نظر داشته باشند، 
مورد توجه سوداگران قرار مي گیرند. نوع ديگر اين قبیل استفاده ها، 
جايگزين كردن دختران خردسال در گونه اي از تبلیغات است كه در 

آن ممنوعیت نشان دادن زنان وجود دارد.«
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه نقش قصه گويي در شكل گیري 
شخصیت و هويت كودكان چیست، توضیح داد: »قصه گويي اقدامي 
است كه صرف نظر از محتوا نیز مي تواند در شكل گیري شخصیت 
كودكان نقش داشته باشد. وقتي كه شما تصمیم مي گیريد براي 
كودكي قصه بگويید، در واقع به او مي فهمانید كه تو براي من آن 
قدر مهم هستي كه من بخش��ي از وقتم را براي گفتن قصه به تو 
اختصاص دهم. قصه گفتن به ويژه اگر از طرف مادر باشد، كمك 
بسیاري به ايجاد صمیمیت بیشتر بین آنها می كند و كودك كه با 
چهره مادر به عللي چون مشغله هاي بیروني و فعالیت هاي مرتبط 
با خانه داري كمتر رو به رو مي شود، اين فرصت را پیدا مي كند كه 
در يك فرصت چند دقیقه اي با خیالي راحت چشم در چشم مادر 

بدوزد و به يكي از حقوق مسلّم خود دست پیدا كند.

اسپانسر بودجه و محتوا را با هم مي خواهد 
تلويزي�ون راه�ش را اش�تباه م�ي رود، نمي ت�وان ب�ا هم�كاري اسپانس�ر 
برنام�ه اي تولي�د کرد ک�ه قرار اس�ت مث�ل دانش�گاه عم�ل کند. اي�ن طور 
نيس�ت که يكي س�رمايه بدهد و يكي ديگ�ر محت�وا را تعيين کن�د بلكه در 
اي�ن ش�رايط هم�ان س�رمايه گذار تعيي�ن مي کن�د ک�ه محت�وا چه باش�د. 
كامیار اسماعیلي مجري و برنامه ساز تلويزيون با بیان اين مطلب گفت: حضور اسپانسرها 
براي س��اخت برنامه هاي تلويزيوني اقدام اشتباهي اس��ت. اگر برنامه مناسبي براي 

نوجوانان نداريم يعني اراده اي براي داشتن چنین برنامه هايي وجود نداشته است. 
وي درباره نبود اين برنامه ها اظهار كرد: وقتي مي بینید مجموعه اي خروجي ندارد 
ابتدا بايد دلیل اين امر را از مدير آن مجموعه پرسید و داليل مدير مجموعه را جويا 
شد. مديراني كه تاكنون بر مسند كار بوده اند و هس��تند بايد پاسخگو باشند، چون 
رسانه ملي متعلق به مردم است و اگر ما اعتقاد داريم صداوسیما يك دانشگاه است 
پس بايد مطلب آموزنده ارائه كند. وي كه از مجريان برنامه خاطره انگیز »نیمرخ« 
است، درباره نبود بودجه در تولید برنامه هاي مرتبط با نوجوانان اظهار كرد: مسئله 
فقط بودجه نیست، بودجه قس��متي از كار اس��ت. در درجه اول بايد َشم هنري در 
كار وجود داشته باش��د و در اتاق فكر برنامه ها از جامعه ش��ناس و روان شناس دوره 
نوجواني بهره گرفته شود، بايد اين برنامه ها از حمايت برخوردار باشند و به اين ترتیب 
بودجه آخرين مرحله است. اس��ماعیلي با اشاره به اسپانس��رمحور شدن برنامه ها 
و كاهش برنامه هاي تخصصي براي قش��رها و س��نین مختلف تأكید كرد: موضوع 
خیلي از برنامه هايي كه ساخته مي شود براي اسپانسر جالب نیست. مثل اين است 
كه با حمايت اسپانسرها اخبار تولید كنید، در اين صورت اخبار جهت دار مي شود، 
موضوعات برنامه سازي هم همین است و كاري كه با مشاركت سرمايه گذار ديگري 

تولید مي شود محتواي مورد نظر او را هم تأمین مي كند.

 ثبت نام 35 هزار نفره مخاطبان 
در سري جديد »فرمانده«

پس از فراخوان ثبت نام سري جديد مستند مسابقه فرمانده، 
بيش از 35هزار نفر براي شرکت در اين مسابقه ثبت نام کردند. 
مستند مسابقه فرمانده كه طبق اعالم سازندگان آن اواخر امسال 
قرار است همانند سري گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان 
برگزار ش��ود، پس از فراخوان به عم��ل آمده، با اس��تقبال باال و 
چشمگیر مخاطبان روبه رو گشت. با بررس��ي هاي به عمل آمده 
توسط تیم كارشناسي اين مستند مسابقه از میان ثبت نام كنندگان، 
حدود 600 نفر براي مصاحبه حضوري انتخاب شدند كه هم اكنون 
براي انجام مراحل نهايي انتخاب در تهران به سر مي برند. از میان 
افراد حاضر شده در مصاحبه حضوري، 15 نفر براي مرحله نهايي 
گزيده مي شوند و بعد از انجام رقابت میداني و نفسگیر، 10 نفر براي 
شركت در مسابقه اصلي و حضور در منطقه سیستان و بلوچستان 
انتخاب مي گردند. مستند مسابقه فرمانده 5 با طراحي هاي متفاوت 
در منطقه جغرافیايي سیستان و بلوچستان برگزار مي شود كه در 
طراحي بخش هاي مختلف مس��ابقه توجه جدي به اس��تفاده از 
ظرفیت بكر جغرافیايي و مناظر ديده نشده اين استان شده است. 
ضبط اين مستند مسابقه در اواخر سال جاري انجام مي شود و با 
طي مراحل تدوين و صداگذاري پیش بیني مي شود سال 1399 

براي پخش از تلويزيون آماده گردد. 
...........................................................................................................
برگزاري افتتاحيه »به وقت شام« در لبنان

مراس�م افتتاحيه فيلم س�ينمايي »به وقت شام« ساخته 
ابراهيم حاتمي کيا روز دوشنبه هشتم اکتبر با حضور جمعي 
از دست اندرکاران رسانه اي و هنرمندان لبناني که در اين 
فيلم به ايفاي نقش پرداختند در ش�هر بيروت برگزار شد. 
ژوزف سالمه بازيگر نقش ابوعمر الشیش��اني، پیر داغر در نقش 
بالل، سینتیا كرم در نقش ام سلما، رامي عطاءاهلل در نقش داعشي 
بلژيكي و كارمن بصیبص در نقش دختر مسیحي از جمله بازيگران 
اين فیلم بودند كه در اكران افتتاحیه »به وقت ش��ام« در بیروت 
حضور داشتند. اكران سراسري فیلم از روز پنج شنبه 19 مهرماه 
همزمان با گراند سینما گالكسي در شعبه هاي ديگر اين سینما 
در شهرهاي بیروت، صیدا، صور و سالن نمايش الرساالت آغاز و به 
مدت يك ماه انجام خواهد شد. پیش از اين جديدترين اثر ابراهیم 

حاتمي كیا در كشورهاي سوريه و عراق روي پرده رفته بود.
...........................................................................................................

 استقبال گسترده مخاطبان 
»خاطرات سفير« را به چاپ 38 رساند

کت�اب »خاط�رات س�فير« در پ�ي اس�تقبال گس�ترده 
مخاطبان به چاپ 38 رس�يد. اين اثر دربردارنده خاطرات 
دانشجوي مس�لماني اس�ت که در فرانس�ه با چالش هاي 
مختلفي روبه رو مي شود که رعايت حجاب يكي از آنهاست. 
به گزارش فارس، كتاب »خاطرات سفیر« نوشته نیلوفر شادمهري 
از جمله آثاري است كه اين روزها بسیار پرفروش بوده و حتي رهبر 
انقالب نیز مطالعه آن را براي بانوان توصیه كرده اند. شادمهري در 
اين اثر كه حاصل يادداشت هاي او در دوران دانشجويي اش در فرانسه 
است، تصويري كوتاه اما گیرا از فضاي جامعه فرانسه و باورهاي آنها 
در قبال مسلمانان نشان مي دهد. راوي اين كتاب، دختري است كه 
در آرزوي تحصیل در يكي از دانش��گاه هاي مهم فرانسه راهي اين 
كشور مي ش��ود، اما صرفاً به دلیل رعايت حجاب و التزام به قوانین 
اسالم، دانشگاه از پذيرش او منصرف شده و او به اجبار در دانشگاه 
ديگري ادامه تحصیل مي دهد. او كه براي تحصیل به كشور ديگري 

سفر كرده بود، حاال در يك دو راهي قرار مي گیرد. 
...........................................................................................................
جريمه تأخير در پرداخت درآمد فوتبال 

در انتظار برخي سينماداران
غي�ر از س�ينما آزادي هي�چ س�ينمايي ت�ا بدي�ن لحظه 
پرداخت�ي نداش�ته و همي�ن ج�ا اع�الم مي کن�م، اگ�ر 
پرداختي داش�تند حتمًا با س�ند واريزي به ما ارائه دهند. 
سیدضیاء هاشمي دبیر كمیته انضباطي كارگروه اكران درباره 
آخرين وضعیت پرداخت درآمد س��ینماها از پخش بازي هاي 
جام جهاني فوتبال، به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: امروز 
مجدداً براي سینماهايي كه پرداختي نداشتند، نامه مي زنیم تا 
هرچه سريع تر اقدام كنند، چون زمان زيادي از آن مي گذرد و 
اگر بیشتر اين وقفه در پرداخت ادامه پیدا كند، قاعدتاً و حتماً 
جريمه خواهند شد. برخي سینماها تعدادي از بازي هاي جام 
جهاني فوتبال را پخش و درآمدي از آن حاصل كردند كه هنوز 

آن را به خانه سینما واريز نكرده اند.

    ديده بان نويد پارسا

هيچ گاه نگفت�ه ام حضور الهام چرخن�ده در اين فيلم را 
تكذيب مي کنم، اتفاقاً با تمام افتخار اين دعوت را براي هر 
فيلمي که بنده به عنوان تهيه کننده باشم، انجام مي دهم. 
محمد هاشمي اصل تهیه كننده س��ريال »آواي باران2« در 
پاسخ به اين س��ؤال كه مخاطب مي خواهد بداند بعد از پنج 
سال قرار اس��ت الهام چرخنده را به زودي روي آنتن ببیند 
يا خیر، به باش��گاه خبرنگاران پويا گفت: مي دانید كه الهام 
چرخنده به خاطر پايبندي به ارزش هاي اسالمي خصوصاً 
حجاب، مورد هجمه قرار گرفته آسیب ديده و من به حمايت 
از اين پايبندي به ارزش ه��ا، هر كاري بتوانم انجام مي دهم. 
چه »آواي باران2« ساخته ش��ود و چه هر فیلم ديگري كه 
بنده در مقام تهیه كننده باش��م و همچنین به خاطر ايفاي 
نقش هنرمندانه وي در سینما و تلويزيون، با افتخار از الهام 

چرخنده دعوت به همكاري مي كنم. 
خبر شروع فصل دوم س��ريال »آواي باران« با حضور دوباره 
الهام چرخنده در دنیاي هنر توجه خیلي از رس��انه ها را به 
خودش جل��ب كرد چراك��ه او به خاطر برگزيدن پوش��ش 
حجاب و حفظ ارزش هاي اسالمي از سوي برخي بايكوت و 
تحريم ش��د و به جز يكي دو اثر در اين سال ها، كاري از وي 
روي پرده، صحنه نمايش و قاب تلويزيون نديديم. عموماً او 
در اين سال ها مش��غول كارهاي فرهنگي و ترويج فرهنگ 
حجاب و عفاف بوده است. حاال پس از پنج سال دوباره قرار 
است با نقش »زيور« آواي باران به تلويزيون برگردد و البته او 
در يك كار سینمايي به نام »شاخه هاي شكسته بلوط« درباره 
عملیات مرصاد نیز حضور دارد كه بايد منتظر بمانیم تا در 
روزهاي آينده عوامل اين كار براي حضور در جشنواره فیلم 
فجر تصمیم نهايي شان را اعالم كنند. هاشمي درباره محتواي 
منتش��ر ش��ده از آغاز فصل دوم »آواي باران« به اين اشاره 
مي كند كه »اينكه خبري از انتخاب بازيگر و حتي تكذيب 
حضور الهام چرخنده منتشر شده است به طوركل يك رايزني 
رس��انه اي محس��وب مي ش��ود، چراكه كار هنوز به مراحل 
انتخاب بازيگر و عوامل نرسیده و فقط علیرضا كاظمي پور به 
عنوان نويسنده، سیناپس 80 قسمت سريال را آماده كرده 
و ما فیلمنامه را به مركز امور نمايشي سیما ارائه داديم، آنها 
هم به شبكه يك سیما س��پردند. طبیعي است كه برخي از 
بازيگران فصل قبل در اين فصل هم حضور خواهند داشت 
و شروع فصل با ادامه داستان قسمت پاياني كه زيور}الهام 

چرخنده{ به گدايي مي افتد، ادامه پیدا مي كند.«

الهام چرخنده نیز در اين باره به تسنیم، گفت: خبرهايي درباره 
فصل دوم »آواي باران« را در فضاي مجازي و رسانه ها ديدم اما 
درباره شرح واقعه و حضور بازيگران بايد تهیه كننده اظهارنظر 
كند. وي با اشاره به حضور در »شاخه هاي شكسته بلوط« با 
كاراكتر رئیس منافقین، خاطرنشان كرد: »درباره بازگشت 
دوباره به دنیاي هنر بايد بگويم كه به تازگي فیلم سینمايي 
»شاخه هاي شكسته بلوط« را به پايان رسانده ام. اين فیلم به 
كارگرداني مسعود تكاور جنايت هاي منافقین در اسالم آباد 
غرب را روايت مي كند. اين كار در طول يك ماه تصويربرداري 

در تنگه مرصاد و اسالم آباد غرب به اتمام رسید.« 
چرخنده با تأكی��د بر اينكه »ش��اخه هاي شكس��ته بلوط« 
نشان دهنده گوشه اي از مظلومیت مردم كرمانشاه در عملیات 
مرصاد اس��ت، عنوان كرد: اس��تان كرمانش��اه در راه دفاع از 
آرمان هاي انقالب و نظام اس��المي ش��هداي زيادي را تقديم 
كرده كه امید است بتوانیم گوشه هايي از رشادت اين عزيزان 
را به تصوير بكشیم. او درباره انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به 
نسل بعد، افزود: بايد با تحقیق و پژوهش از دنیاي هنر بهره برد 
كه يكي از وسايل مناس��ب براي انتقال ارزش ها و آرمان هاي 
انقالب اس��المي به خص��وص دفاع مقدس همین س��ینما، 
تلويزيون و رسانه ها هس��تند. امیدوارم بتوانیم واقعیت هاي 
اصلي جبهه هاي جنگ حق علیه باطل را به نسل بعد منتقل 
كنیم. در فیلم  سینمايي »ش��اخه هاي شكسته بلوط« به جز 
الهام چرخنده، مهدي صبايي، مهدي امیني خواه، حمیدرضا 
هدايتي، احمدپورخوش، مريم آهنگر، سمیه رضايي، فرناز زفا 
و آرزو رضايي به ايفاي نقش پرداختند. فصل اول سريال »آواي 
باران« به كارگرداني حسین سهیلي زاده و تهیه كنندگي محمد 
هاشمي اصل در سال 92 از شبكه 3 سیما پخش شد كه الهام 

چرخنده يكي از بازيگران اصلي آن به شمار مي رفت.

به نظرم معضل عمده سينماي 
كودك به خصوص در دو دهه 
اخير بيشتر از اين مسئله ناشي  
ش��ده كه م��ا درك مناس��بي از 
مخاطب اين سينما نداريم، حتي 
تعري��ف درس��تي از آن نداريم


