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همنشين پادشاه، شيرسوارى 

را ماند كه ديگران حس�رت 

منزلت او را دارن�د ولی خود 

می داند كه در جاى خطرناكی 

قرار گرفته است. 

  هادي عسگري 
با اجرايي ش�دن طرح ح�ذف مه�ر ورود از گذرنام�ه اتباع 
خارجي، اي�ن راه�كار ك�ه مي توان�د باعث تس�هيل ورود 
گردش�گران خارجي به ايران  شود با اس�تقبال روبه رو شد. 
احمد مازني عضو كمیسیون فرهنگي مجلس درباره تاثیر حذف 
مهر از گذرنامه اتباع خارجي، گفت: در شرايط فعلي كه كشور با 
تحريم هاي ظالمانه ترامپ و امريكا مواجه است از هر اقدامي كه 
بتواند اين تحريم ها را سس��ت كند و موجب گسترش ارتباطات 

ايران با ساير كشورها شود، بايد دفاع كرد.
مازني با بیان اينكه گس��ترش ارتباطات با دنیا موجب آش��نايي 
طرف هاي خارجي با فرهنگ و رس��وم و ديدن امنیت موجود در 
كشورمان مي ش��ود، افزود: در همین رفت و آمدها ظرفیت هاي 
صنعتي، كشاورزي، گردشگري و س��اير حوزه  ها به معرض ديد 
مسافران مي رسد كه مي تواند زمینه شروع ارتباطات بعدي باشد. 
وي وجود مهر در گذرنامه اتباع خارجي را مسئله ضروري ندانست 
و گفت: از سوي ديگر يك نگاه بیگانه ستیز در كشور وجود دارد 
كه در اين زمینه بايد كار فرهنگي صورت داد كه ما به جز اسرائیل 
كه يك رژيم نامشروع است با ساير كشورها مي توانیم رابطه برقرار 
كنیم. مازني در عین حال اضافه كرد: اي��ن اقدامات راهكارهاي 
مقطعي براي دور زدن تحريم ها به ش��مار مي آيد درحالي كه ما 
بايد راه هايي را براي دور زدن تحريم ها در بلند مدت پیش بیني 
كنیم. هفته گذشته سیدسلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور 
از عملیاتي شدن موضوع درج نشدن مهر ورود و خروج در گذرنامه 
اتباع خارجي توسط كار ويژه مرز شوراي امنیت كشور خبر داد. 

ساماني افزود: با بررسي و پیگیري هاى صورت گرفته و هماهنگي 
با پلیس مهاجرت و گذرنامه و ساير دستگاه هاي ذي صالح، اين 
امر در تمامى مرزهاي مجاز زمیني، دريايي و هوايي كشور اجرايي 

شده است. 
يكي از موانع بزرگ تحريمي در رابطه با ورود گردشگران خارجي، 
اعمال محدوديت ها براي توريست هايي بود كه در پاسپورتشان 
مهر ورود به ايران خورده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امريكا 
با تصويب تحريم هاي جديد علیه ايران گفت: گردش��گراني كه 
در مهر پاسپورتش��ان مهر ورود به ايران خورده باشد براي ورود 
به امري��كا نیازمند دريافت ويزا هس��تند. ولي تیم��وري معاون 
گردشگري س��ازمان میراث فرهنگي مي گويد: »ما گزارش هاي 
مستندي از چند كشور داريم كه كنسولگري ها و سفارتخانه هاي 
امريكا با توراپراتورهاي آن كش��ورها تماس گرفته اند كه اگر به 
ايران توريست بفرستند براي ورود به خاك اياالت متحده و صدور 

ويزاي آن حتماً با مشكل مواجه خواهند شد.«

استقبال از اجرايي شدن حذف مهر از گذرنامه اتباع خارجي

با دور زدن تحريم ها ظرفيت گردشگري افزايش پيدا مي كند

»كاريزماي منفي« روي صحنه شانو
نمايش »كاريزماي منفي« به كارگرداني 

اميرعل�ي ابراهيم�ي روى صحنه رفت.     نمايش
بعد از گذراندن دوره ش��ش ماه تمرين، نمايش »كاريزماي منفي« روي 

صحنه تئاتر شانو رفت. 
»كاريزماي منفي« اثري است كه روى مرز چند دنیاي نمايشي راه مي رود و 
بیننده را يك ساعت و 18دقیقه با خودش در خیابان برادِوي نگه مي دارد. 
امیرعلي ابراهیمي كارگردان نمايش »كاريزم��اي منفي« مي گويد: يك 
اثر موفق به پنج مرحله نی��از دارد كه نبود هر كدام باعث ايس��تايي روند 

هنر كارگردان مي شود، ابتدا ايده، بعد طراحي و سپس تمرين، تولید و در 
نهايت نقد. اين كارگردان تأكید مي كند: شنیدن نگاه هاي متفاوت و تازه، 

ارزشمندترين چیزي است كه يك كارگردان مي تواند داشته باشد. 
امیرعلي ابراهیمي پیش��تر آثاري مانند »فوت كردن در گوش كرگدن«، 
»پايان هالیوودي«، »پاش��ش يك قطره خون در س��ر«، »داستاني بدون 

ازمرلدا« و »سنِد روم استكهلم« را كارگرداني كرده است. 
اين نمايش از 22مرداد تا هشتم شهريور در تماشاخانه شانو، هر شب ساعت 

19 روي صحنه مي رود.

جشنواره فيلم فجر به دنبال پايان خانه به دوشي است 

فرار از »ملت« به سوي »ميالد« يا خانه جديد      هادي خدادوست
رواج س�بك زندگ�ي الكچري در بخش�ي 
از جامع�ه هن�ري ك�ه ناش�ي از ورود 
اس�ت،  هن�ر  ب�ه  پول ه�اي مش�كوك 
اس�باب نگران�ي بس�ياري از اهال�ي هنر و 
كارشناس�ان هنري را فراهم كرده اس�ت. 
مسئله ثروت نیست بلكه مسئله پولدار شدن 
يك ب��اره در نتیجه اتفاقات مش��كوك اس��ت 
كه باعث ايجاد حس تبعی��ض در بدنه خالص 
جامعه هنرمندان است يعني همان هنرمنداني 
كه ذره اي پول ش��بهه دار وارد حس��اب خود 

نكرده اند. 
  ميلياردرهاي سينما تك خوري نكنند!
ابوالفضل جلیلي در گفت و گو با »جوان« با 
انتقاد از رسوخ بريز و بپاش هاي میلیاردي 
در عرصه هن��ر گفت:  اي كاش اي��ن بريز و 
بپاش ها مجالي مي شد براي آنكه مشكالت 
معیش��تي اهالي س��ینما از بین برود، ولي 
مش��كل آنجاس��ت ك��ه اي��ن بودجه هاي 
میلیاردي فقط و فقط در حلقه هاي خاص 

وارد و خرج مي شود. 
كارگردان »ابجد« و »دان« ادام��ه داد: اينكه 
چرا سرمايه هاي مشكوك وارد سینما شده اند 
را سیاستگذاران سینمايي بايد پیگیري كنند، 
ولي اين را مي دانم كه رؤساي سینما اگر بتوانند 
شرايطي را فراهم آورند كه میلیاردرهاي سینما 
تنها نخورند و بخشي از عايدي شان صرف كمك 
به بهبود معیش��ت ازكارافتادگان ش��ود قطعا 

اوضاع قابل تحمل تر خواهد شد. 
ابوالفض��ل جلیل��ي اف��زود: خ��ودم ج��زو 
فیلمس��ازاني بوده ام كه همواره با مش��كل 
سرمايه تولیداتم را فراهم كرده ام ولي سراغ 

س��رمايه هاي بي هويت نرفته ام، حتي بارها 
شده كه پیش��نهاداتي از سوي برخي نهادها 
براي كار داشته ام و به رغم مدت ها دوندگي 
به جايي نرس��یده ام، به عنوان مث��ال اخیراً 
براي يك سازمان منطقه آزاد دو سال تمام 
كار كردم و بعد از دو سال گفتند قرارداد لغو 
شده است. اين اتفاقات را بگذاريد كنار ورود 
س��رمايه هاي میلیاردي به س��ینما و به من 

بگويید بايد چه حسي داشت. 
  خيلي ها در سينما و تلويزيون از جيب 

مي خورند
ابوالفضل جلیلي درب��اره اوضاع اقتصادي بدنه 
س��ینماگران گفت: خودم با اين گراني ها، سه 
سال است از جیب مي خورم و مي دانم بسیاري 
از سالمندان سینما و تلويزيون هم وضع خوبي 
ندارند و واقعاً حقشان نیست كه اين قدر رياضت 

بكشند. 
متأس��فانه صنفي هم نداريم ك��ه حداقل يك 
بیمه بیكاري برايمان تدارك ديده باشد تا موقع 

بیكاري به كمك بیايد. 
جلیلي خاطرنشان كرد: آنهايي كه مسئول 
هس��تند و براي مردم برنامه ريزي مي كنند 
بايد به فكر مردم باش��ند. چه خوب مي شود 

اگر رسانه هاي جمعي مثل راديو و تلويزيون 
درب��اره اي��ن فش��ارهاي اقتص��ادي و آن 
سرمايه هاي میلیاردي بیشتر و بیشتر حرف 
بزنند. تلويزيون بايد براي تبیین مش��كالت 

اقتصادي به موقع ورود كند. 
كارگردان »گال« تأكید كرد: رس��انه خوب 
رسانه اي اس��ت كه به روز باشد و حتي بهتر 
است كه آينده نگر نیز باش��د و اين نشان از 
قدرت يك رس��انه را مي دهد ك��ه مي تواند 
آينده را نی��ز تا حدودي پی��ش بیني كند و 
براي آن برنامه ريزي كرده باش��د ولي كدام 
فیلم يا س��ريالي ديده ايد كه درب��اره عقبه 
سرمايه گذاران نورس��ي كه يك شبه پولدار 

شده اند راستگويي كند؟
ابوالفض��ل جلیلي تأكید كرد: كش��ف منش��أ 
پول هاي میلی��اردي در كنار دعوت به همدلي 
مردم مي تواند مق��داري هم كه ش��ده فضا را 
تلطیف كند ولي اين اتفاق كمتر رخ مي دهد. 
مگر بزرگان دين نگفته اند كاخي بنا نمي شود 
مگر آنك��ه بهايش كوخ نش��یني گروهي ديگر 
باشد پس چرا نبايد كاخ نشینان را مجبور كرد 

به دستگیري كوخ نشینان. 
    رسانه ها سرمايه هاي كثيف را معرفي 

كنند
كارگردان »حافظ« با اش��اره ب��ه كاركرد 
رسانه هاي جديد در افش��اي سرمايه هاي 
مشكوك بیان داشت: بارها شده كه خبر اين 
برج سازي ها و كوه خواري ها و ويالسازي ها 
و قط��ع جنگل ه��ا از طري��ق ويدئوه��ا يا 
عكس هاي آماتوري ش��هروندان در فضاي 
مجازي آشكار شده اس��ت، اين يعني آنكه 
مردم خودشان رس��انه خودشان هستند و 
به دنبال اس��تفاده از اين فضا براي تعیین 
هويت س��رمايه هاي مش��كوكند. در اين 
شرايط وظیفه سینما و تلويزيون چیست؟ 
اينكه اين اخبار را با تحلیل هاي راهبردي 
در قالب فیل��م و س��ريال هاي پیش رو به 
مخاطب ارائه كنند نه آنكه به بازنشر اخبار 

شهروندان بپردازند. 
ابوالفضل جلیل��ي اظهار داش��ت: در موضوع 
پیگیري منشأ سرمايه هاي میلیاردي رسانه ها 
بازوي فرهنگي سیاستگذاران هستند، يعني 
سیاس��تگذاران بايد اقدام��ات عملیاتي براي 
شناس��ايي س��رمايه هاي ناپاك انجام دهند و 
رس��انه ه�اي جمعي هم از طريق راهبردهاي 
عمی��ق ياري رس��ان سیاس��تگ�ذاران در اين 

زمینه باشند.

در گفت وگوي »جوان« با ابوالفضل جليلي كارگردان سينما مطرح شد

 پول های میلیاردی سینما 
به جیب حلقه های خاص می رود

چه خوب مي شود اگر رسانه هاي 
جمعي مثل رادي��و و تلويزيون 
درباره فش��ارهاي اقتصادي و 
آن س��رمايه هاي ميلي��اردي 
بيش��تر و بيش��تر حرف بزنند

     محمدصادق عابديني
در فاصله كمتر از ش�ش ماه به آغاز سي وهش�تمين دوره 
جشنواره فيلم فجر و با وجود مشخص شدن دبير اين دوره از 
جشنواره، هنوز محل برگزاري جشنواره فيلم فجر مشخص 
نيست و گزينه هاي زيادي پيش روي اين جشنواره قرار دارد. 
ابراهیم داروغه زاده دبیر جش��نواره فیلم فجر روز گذشته با 
انتشار توئیتي پیش��نهاد جديدي را براي میزباني جشنواره 

فجر ارائه داد. 
  شهرداري براي فجر پرديس بسازد

ابراهیم داروغه زاده در توئیترش با اشاره به ساخت پرديس هاي 
»ملت« و »آزادي« در دوره مديريت ش��هردار سابق تهران و 
تاثیر شگرف آنها در بهبود وضعیت اكران فیلم هاي سینماي 
ايران، نوش��ت: »آقاي دكتر حناچي لطفاً به فكر ساخت يك 

مجموعه باشكوه براي برگزاري جشنواره فیلم فجر باشید.«
شهرداري تهران مالك چند پرديس بزرگ سینمايي در تهران 
است. از پرديس سینمايي ملت گرفته تا پرديس هاي تماشا، 

رازي، راگا و مجموعه ايوان شمس. 
در اين بین پرديس سینمايي »ملت« میزبان جشنواره هاي 
مختلف از جمله جشنواره فجر بوده است؛ میزباني كه با انتقاد 

اهالي سینما و اصحاب رسانه همراه بوده است. 
در حال حاضر شهرداري طرح س��ینمايي اى به عظمت و بزرگي 
پرديس ملت در دس��ت احداث ندارد و درخواست دبیر جشنواره 
فجر ب��راي س��اخت پرديس جديد، اگ��ر اجرايي ش��ود مي تواند 
تحول جديدى را در پرديس داري شهرداري تهران ايجاد كند. با 
درخواست دبیر، جشنواره فجر عمالً بعد از چند دهه خانه به دوشي 
مطلق داراي يك محل برگزاري دائم مي ش��ود. از طرفي سازمان 
سینمايي امسال بودجه مناسبي براي ساخت سینماهاي جديد 
دارد و از طرفي نیز با تعطیلي موسسه رسانه هاي تصويري ساختمان 
بزرگ و گران قیمت آن بالاس��تفاده مانده كه مي تواند با فروش يا 
تخريب و ساخت ساختمان جديد به محلي براي برگزاري جشنواره 
فجر تبديل شود. سینما پرس مي نويسد: پس از تعطیلي مؤسسه 
رس��انه هاي تصويري و ادغام آن با ديگر مؤسس��ات زيرمجموعه 
سازمان سینمايي، ساختمان اين مجموعه كه تخمین زده مي شود 
ارزشي بیش از 100میلیارد تومان داشته باشد، متروك شده است؛ 
مجموعه اي كه مي تواند تأمین كننده بودجه مورد نیاز براي ساخت 
كاخ جشنواره سینماي ايران باشد و رويدادهاي سینمايي كشور به 
ويژه جشنواره هاي ملي و جهاني فجر، از بالتكلیفي خارج و مطابق 

استانداردهاي بین المللي برگزار شود. 
    پرديس ملت؛ تجربه شكست خورده 

ساخت پرديس ملت در دهه 80، ابتدا به اين نیت بود كه محلي 

براي برگزاري جشنواره فجر باشد. 
ملت در ابتدا قرار بود به عنوان كاخ جش��نواره فجر در حد محل 
برگزاري جش��نواره هاي »كن« و »ونیز« باشد. پرديس ملت در 
طرح اولیه قرار بود استانداردترين مجتمع سینمايي كشور باشد 
كه با ارتقاي كیفي استانداردهاي سینمايي در ايران به محل دائمي 
برگزاري جشنواره فیلم فجر تبديل شود، اما میزباني اين جشنواره 
از دو دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با نقدهاي زيادي روبه رو بوده 
اس��ت. پرديس ملت هنوز هم جزو گزينه ه��اي اصلي میزباني 
جشنواره امسال فجر است به خصوص بعد از آنكه مشخص شد 
اين پرديس به رايگان در اختیار جشنواره بوده است. با اين حال 
زمزمه هايي چون احتمال بازگشت به میالد نیز شنیده مي شود. 
مسعود نجفي مدير روابط عمومي سازمان سینمايي درباره باقي 
ماندن جشنواره فجر در پرديس ملت مي گويد: »صحبت درباره 
اين موضوع از حساس��یت خاصي برخوردار است، چراكه هنوز 
بررسي ها و تصمیم گیري در مورد محل استقرار سینماي رسانه 
در دست انجام و همه گزينه ها روي میز است، ضمن اينكه عملیات 
تغییرات فضاي پرديس ملت به طور كامل انجام نشده تا بتوان در 

مورد بودن يا نبودن آن يك نظر قطعي داد.«
داروغه زاده در مصاحبه اي كه بعد از جدا شدن از معاون نظارت 
و ارزشیابي و انتخاب به سمت دبیري جش��نواره فجر داشت از 
احتمال بازگشت جش��نواره فجر به برج میالد خبر داد و گفت: 
»اگر واقعاً بچه هاي سینما و رسانه دوست داشته باشند جشنواره 
در برج میالد باشد من مشكلي ندارم. فقط تجربه اي كه داشتم اين 
بود كه سالن برج میالد گرچه باشكوه است، اما مشكالت بسیار 
بیشتري در مقايسه با مجموعه هاي ديگر دارد.« میالد به دلیل 
شرايط خاصي چون داشتن يك سالن بزرگ كه امكان میزباني 
از همه اهالي رسانه را دارد باعث شده تا در دوره هاي متوالي كه 
میزباني جش��نواره را بر عهده داشت باعث رضايت نسبي اهالي 
رسانه باشد. درخواست بازگشت جشنواره فجر به برج میالد در 
دوره هاي اخیر بارها از سوي اهالي رسانه مطرح شده كه هر بار با 

بهانه تراشي هاي مديريت جشنواره فجر همراه بوده است.

 حداد عادل: زبان فارسي 
زبان خداپرستي و عشق است 

راز عالم گيري زبان فارسي 
جاذبه موجود در اين زبان 
اس�ت، زبان فارس�ي در 
واق�ع زب�ان عش�ق و 
اس�ت.  خ�داپرس�تي 
غالمعلي حدادعادل رئیس 
بنیاد س��عدي با بیان اين 
مطلب گفت: زبان فارسي 
امروز كه ادامه زبان فارسي 
میانه و فارسي باستان است از هزارو200سال قبل و بعد از ورود 

اسالم به ايران در جغرافیاي ايران آن روز حاكم شد. 
حدادع��ادل ك��ه مراس��م اختتامی��ه هش��تادوهفتمین دوره 
دانش افزايي زبان فارس��ي س��خن مي گفت با اش��اره به وجود 
نس��خه هاي خطي فراوان در كتابخانه هاي كشورهاي منطقه 
از جمله تركیه و روس��یه ادامه داد: اين واقعیت نشان مي دهد 
زبان فارسي در گستره وسیعي تس��لط داشته است. وي تأكید 
كرد: امروز رئیس جمهوري امري��كا تصور مي كند چون ايران را 
تحريم كرده، هیچ ساماني در كشور نیست اما درخت كهن ايران 
با سابقه تمدني 7هزارس��اله با بادهايي چون تحريم نمي لرزد. 
رئیس بنیاد سعدي از فارسي آموزان خارجي خواست در بازگشت 
به كشور خود واقعیت هاي ايران را از وجود امنیت، صمیمیت و 

مهمان نوازي مردم ايران براي هموطنان شان بازگو كنند. 
.........................................................................................................

امام جمعه اسالم:
 »كوچه نسترن«

مجاور بن بست فرهنگي ماست
حجت االسالم باقري امام جمعه اسالم در خطبه هاي نماز 
جمعه اين شهر به ترانه »كوچه نسترن« واكنش نشان داد. 
باقري با انتقاد از عملكرد متولیان فرهنگي گفت: به جاى اينكه 
چهره واقعي ايثار و گذشت رزمندگان و شهدا را كه با اخالص 
به جبهه ها مي رفتند و جانفش��اني مي كردند را نشان دهیم، 
دست روي دست گذاشتیم تا يك خواننده لس آنجلس نشین 
بخواهد اسالم امريكايي به ما نشان داده و خط جهاد و شهادت 
را وارونه جلوه دهد و از لباس يك رزمنده خیانت و دزدي برخي 
خائنان را به رخ ما بكش��د. باقري در خاتمه گفت: اين اتفاقي 
بود كه به غیر از يكي دو مورد كسي نسبت به آن موضع گیري 
نكرد، مثاًل من در روزنامه جوان مطلبي در مورد آن خواندم. 
كوچه نسترن دور نیست، مجاور بن بس��ت فرهنگي ماست. 
همان جا كه برخي مسئوالن فرهنگي ما از پرداختن به مفاهیم 
با ارزش ديني و انقالبي مثل مقاومت، ابا دارند و س��رها را زير 

برف كرده اند و راحت خوابیده اند.
.........................................................................................................

آغاز نااميدكننده يك فيلم 
فيل�م س�ينمايي »جان�ان« از آث�ار ت�ازه اك�ران ش�ده 
س�ينما ش�روع نااميدكنن�ده اي در گيش�ه داش�ت. 
جانان در دو روز نخست فروش تنها11میلیون تومان فروخت 
تا پايین تر از حد انتظار ظاهر شود. فیلم سینمايي »ايده اصلي« 
به كارگرداني آزيتا موگويي كه از روز چهارشنبه 16مردادماه 
روي پرده س��ینماها رفته، در دو روز اول 103میلیون تومان 
فروخته است اما فیلم سینمايي »قسم« به كارگرداني محسن 
تنابنده كه از روز چهارشنبه نهم مردادماه روي پرده سینماها 

رفته تاكنون 416میلیون تومان فروخته است. 
سه فیلم »قصر شیرين«، »سركوب« و »تپلي و من« كه از دو 
هفته پیش راهي سینماها ش��د ه اند، به ترتیب 1415، 492 و 
584 میلیون تومان در گیشه بلیت فروشي داشته اند. كمدي 
»نیوكاسل« هم كه سه هفته از اكرانش مي گذرد، از رقابت با 
»قصر ش��یرين« باز ماند و يك میلی��ارد و 187میلیون تومان 

بلیت فروخته است. 
.........................................................................................................

مهران مديري بازيگر مهدويان شد
مهران مديري به عنوان 
بازيگر به فيلم ج�دي�د 
درخ��ت گ���ردو«  «
ساخت�ه محم�دحسي�ن 
پي�وس�ت.  مهدوي�ان 
مه��ران مدي��ري بازيگر، 
كارگ��ردان و همچنی��ن 
مجري برنام��ه تلويزيوني 
»دورهمي« كه اين روزها 
فیلم »ما همه با هم هس��تیم« را در حال اكران در س��ینماها 
دارد، در جديدترين فعالیت هنري خود قرارداد بازي در فیلم 
»درخت گردو« به كارگرداني محمدحسین مهدويان را امضا 
كرده و قرار است جلوي دوربین اين كارگردان جوان سینماي 

ايران برود.

محمد صادقي     ديده بان

باليي كه داللي بر سر سينما و تلويزيون آورد

پول بياور، نقش و درصد بگير!

     محمدصادق عابديني
بعد از گاليه برنامه س�ازان ح�وزه ك�ودك درباره نف�وذ داللي و 
درخواست آوردن اسپانسر براي تأمين هزينه برنامه هاي تلويزيوني، 
اين بار با گاليه بازيگران مش�خص ش�د مس�ائل مال�ي و حضور 
اسپانس�ر ها تا چه حد بر توليد فيلم و سريال سايه افكنده است. 
ساناز سماواتي بازيگر تلويزيون و سینما مي گويد: »االن فروش نقش 
خیلي مرسوم است. متأسفانه برخي عوامل تولید فیلم يا سريال شايد 
روي شان نمي شود اين حرف را بزنند و درخواست پول كنند چون به 
هر حال امثال من كه ديگر به نسبت متولدان اواخر دهه 60 و دهه 70 
بازيگران قديمي به حساب مي آيیم )با خنده( اما صراحتاً مي گويند 
براي اين كار اسپانسر بیاور خودت هم بازي كن و درصدي از پول را 
هم بگیر! اين خیلي جاي تأسف دارد. وقتي كه پاي اسپانسرهاي مالي 
باز شود، متأسفانه شما در پروژه هاي مختلف آدم هايي را مي بینید كه 

اصاًل در آن جايگاه نیستند و اصاًل آن كار را بلد نیستند.«
سماواتي مي افزايد: »اين مسئله فقط در رابطه با بازيگران هم نیست و 

در تمام صنوف سینما و تلويزيون رايج شده است. بعد وقتي مي روي 
ريشه يابي مي كني و مي پرسي اين خانم از كجا آمده؟ مي فهمي كه 
بله مثاًل دخترخاله سرمايه گذار است. به كارگردان مي گويیم آخر اين 
فرد به اين نقش و اين جايگاه نمي خورد، اصاًل سواد اين كار را ندارد 
و مناسب اين كار نیست. خود آن كارگردان مجبور است به خاطر آن 
فرد از يك سكانس چندين برداشت داشته باشد كه باالخره زمان بر و 
هزينه بر است.« درخواست از بازيگران براي آوردن اسپانسر و دريافت 
پورسانت از آنها براي حضور در پروژه هاي تلويزيوني و سینمايي قطعاً 

بر كیفیت آثار تولیدي تاثیر منفي مي گذارد. 
پیش از اين محمد مسلمي، كارگردان مجموعه »فیتیله« و داريوش 
فرضیايي مجري برنامه و خالق كاراكت��ر عمو پورنگ از اين وضعیت 
انتقاد كرده بودند. مسلمي در مصاحبه اي اعالم كرده بود: »معتقدم 
اگر بخواهی��م رويكرد برنامه هايمان را به س��مت تجاري بودن پیش 
ببريم، بچه ها از اين برنامه ها گريزان مي شوند و اين موضوعي است كه 
ما خارج از استوديوى برنامه و در مواجهه با مخاطبان خود به شدت 

آن را لمس كرده ايم.«
مسلمي تأكید كرده بود: »اسپانسرهاي بسیاري از برنامه هاي كودك 
ارتباط مستقیمي با موضوع كودك ندارند و اين موضوع فاجعه آمیز 
است.« وي در پايان از مسئوالن صدا و سیما و سیاستگذاران فرهنگي 
كشور خواست كه اين تهديد جدي براي كودكان امروز را جدي بگیرند 

و براي رهايي از اين بحران گام هاي مؤثر بردارند. 
بحران مالي در صداوسیما باعث شده اس��ت تا بسیاري از طرح هاي 
مهم برنامه سازي به دلیل نداش��تن حامي مالي ساخته نشود و حتي 

برنامه هاي برند تلويزيون با تعطیلي مواجه شود.

مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:
 جشنواره هاي رقابتي

براي كودكان آسيب زاست
با جايگزين شدن سبك اجرايي مهرواره به جاي جشنواره، آثار آسيب زاى 
رقابت هاى فردي در جش�نواره ها ب�ر كودكان و نوجوان�ان از بين مي رود. 
مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گفت: فضاي فرهنگي كشور 

جشنواره زده شده و بهتر است مهرواره ها را جايگزين جشنواره ها كنیم. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و ام��ور بین الملل كانون، فاضل نظري در آيین 
پاياني نخستین مهرواره داستان آفرينش در تبريز تأكید كرد: كانون با اين نگاه كه 
رقابت هاي فردي مي تواند براي كودكان و نوجوانان آسیب زا باشد، عنوان برنامه اش 
را مهرواره گذاشته است تا در بچه ها اين حس كه يكي پیروز شده و ديگري شكست 
خورده است، به  وجود نیايد. رئیس هیئت مديره كانون در اين آيین كه روز 17مرداد 
1398 در سینما قدس تبريز برگزار شد، همچنین با انتقاد از افزايش رويدادها و 
جشنواره هاي رقابتي در محیط هاي آموزشي و آموزش و پرورش، پیشنهاد كرد 
همه دستگاه هاي فرهنگي به ويژه در حوزه كودك و نوجوان به برگزاري مهرواره ها 
روي بیاورند چراكه عالوه بر اثرات مثبت و س��ازگاري با فرهنگ ما، جامعه نیز به 
آن نی��از دارد. وي در ادامه، اين رويداد غیررقابتي را كه ع��ده اي نوجوان به دلیل 
داستان نويسي گردهم  آمده اند يك اتفاق مبارك دانست و خطاب به اعضاي نوجوان 
كانون گفت: روح  مانند جسم به غذا نیاز دارد و چه خوب است اهل اين لذت انساني 

و كمال جويي طبیعي، مطالعه و آفرينش و خلق معني شده ايد. 
مديرعامل كانون برگزاري مهرواره داستان آفرينش را محصول فعالیت دائمي و 
فرصتي براي تماشاي بخشي از تالش هاي مستمر كانون در حوزه ادبیات عنوان 
و اظهار امیدواري كرد در آينده شاهد موفقیت اين نوجوانان اهل قلم و هنرمند 

و تربیت نسلي پويا و خالق در عرصه داستان نويسي باشیم.

    خبر


