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اگر مس�تحب ها ب�ه واجب ها 

زيان رس�اند، مس�تحب ها را 

واگذاريد.

مجري و كارگردان برنامه »خندوانه« با انتقاد از حاش�يه ها 
و موج س�ازي هاي بي اساِس رس�انه اي گفت: چرا مي گويند 
»خندوان�ه« س�اخته نمي ش�ود و م�ا مهاج�رت كرده ايم؟

رامبد جوان به همه شايعات مطرح ش��ده درباره مهاجرتش به 
كانادا پايان داد و به تسنیم گفت: اين شايعات بي اساس و بي مبنا 
هستند و اين مطالب مهاجرت و ساخته نشدن »خندوانه« هفتم 
هم به دنبال موج سازي هاي عوام فريبي ديگران است. او تصريح 
كرد: چرا اين فرض به وجود آمده كه ما مهاجرت كرده ايم و ديگر 

هم »خندوانه« نمي سازيم؟
مجري و كارگردان اين برنامه تلويزيوني درباره شروِع »خندوانه« 
جديد،  گفت: مقدمات كار و پیش تولید شروع شده و زمان شروع 
االن معلوم نیست اما بعید مي دانم بالفاصله بعد از محرم و صفر، 
»خندوانه« هفتم آغاز ش��ود. س��یدعلي احم��دي تهیه كننده 
»خندوانه« هم از شروع پیش تولید قسمت هفتم اين برنامه خبر 
داده و گفته است: »رامبد جوان فقط براي زمان مشخصي به كانادا 

سفر كرده و به زودي به ايران برمي گردد.« 
سیدعلي احمدي قبالً هم در يادداشت خودش نوشته بود: ما اصرار 
داريم بین فصول خندوانه قسمت هايي از فصل هاي گذشته اش 
بازپخش نشود و آن زماني كه تلويزيون قسمت هايي از برنامه قبلي 
را پخش مي كرد، ما همیشه نسبت به آن اعتراض داشتیم چراكه 
در فضاي مجازي ب��ه اندازه كافي تكه هايي از اي��ن برنامه وجود 
دارد و مخاطب بايد از اين ماجرا كمي فاصله بگیرد. »خندوانه« 
21خردادماه سال 93 شروع شد و در سوم آبان ماه همان سال به 
پايان رسید. استقبال مردم از اين برنامه باعث شد تا رامبد جوان به 
فكر فصل هاي بعدي باشد. او همیشه بر خالقیت و نوآوري و حرف 

جديد داشتن در برنامه و سريال و فیلم تأكید داشته است. 

رفتِن رامبد جوان به كانادا براي به دنیا آوردن فرزند خود، دوباره 
حاشیه ها و موج سازي ها را به اوج خودش رساند تا جايی كه برخي 
از تلويزيون خواستند ديگر به اين حضور خاتمه دهد. در همه اين 
جريانات هیچ واكنشي از مجري و كارگردان برنامه »خندوانه« 
و البته بازيگر و كارگردان سینما و تلويزيون شنیده نشد تا اينكه 
روز گذشته حاشیه ها مسیر ديگري گرفت و اين  بار ادعا كردند 
»ساخت فصل جديد اين برنامه در هاله اي از ابهام است و آنطور 
كه شنیده مي ش��ود رامبد جوان تا آخر امس��ال قطعاً به ايران 
برنمي گردد يا جمالت ديگر كه حواشي پیرامون مهاجرت رامبد 

جوان به كانادا هم در اين وضعیت بي تأثیر نیست.«
اين روزها تصوي��ر رامبد ج��وان در آيتم هاي كوتاه و پش��ت 
صحنه هاي شوخي و طنِز ش��بكه نس��یم روي آنتن مي رود. 
منابع موثق در سازمان صداوس��یما هم از اراده رسانه  ملي بر 
ادامه »خندوانه« خبر مي دهند و هیچ منعي براي حضور رامبد 
جوان در برنامه هاي صداوس��یما خصوصاً »خندوانه« نیست. 
به تعبیر تهیه كننده »خندوان��ه« هم قرار نبوده كه اين برنامه 

بازپخش شود.

رامبد جوان: مهاجرت نکرده ام و »خندوانه« را ادامه مي دهم

نگاهي حقوقي به سريالي با ايرادات حقوقي

ترويج بي قانوني در »بوي باران«
بار ديگر جاي خالي مشاور حقوقي كارآمد در سريال سازي سيما احساس مي شود

   جواد  محرمي
ابتذال واژه اي اس�ت كه اين روزه�ا از زبان 
دغدغه مندان و دلسوزان عرصه هنر زياد به 
گوش مي رسد و حتي مردم عادي نيز با اينکه 
انتظار نمي رود نگاه عميق و زياد جدي به هنر 
و فرهنگ داشته باشند آن را حس مي كنند. 
الزم نیس��ت به لح��اظ فرهنگ��ي خیلي آدم   
اهل فن باشید تا متوجه شويد فضاي فرهنگ 
و هنر كش��ور به جاي هدايت از سوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي از سوي ذائقه سازهايي 
كه تجارت برايشان حرف اول را مي زند مديريت 
مي شود، حاال فرقي هم نمي كند كدام عرصه 
باشد. شرايط نه در موسیقي قابل دفاع است و 
نه در س��ینما مي توان بوي ارتقاي فرهنگ را 

استشمام كرد. 
   رشد موريانه هاي فرهنگي

از زمانی كه رهب��ر معظم انقالب ب��ا انتقادي 
صري��ح از وضعیت فرهنگي كش��ور از عبارت 
ولنگاري فرهنگي استفاده كردند دو سه سالي 
بیشتر نمي گذرد. دو وزير جابه جا شد. جنتي 
كه از فضاي ديپلماس��ي و س��فارتخانه اي به 
فرهنگ پرتاب شد و آمده بود تا قدري از عمر 
مديريتي اش در جمهوري اسالمي را در عرصه 
فرهنگ بگذراند جاي خود را به صالحي امیري 
داد و او نیز پس از چن��دي جايش را با عباس 
صالحي عوض كرد. صالحي وزير بي حاشیه اي 
اس��ت، اما در دوران كنونی نیز فضا براي رشد 
موريانه ه��اي فرهنگي فراهم اس��ت و تقريبا 
ردپاي آنان را در هم��ه جا مي توان حس كرد. 
در سینما پول ها و س��رمايه هاي مشكوك به 
نوعي رجعت فیلمفارس��ي را منجر ش��ده اند 
و در موس��یقي نیز كالم و محت��وا روز به روز 

الغر تر مي شود. 
يك س��ال از زماني كه محمد عل��ي بهمني با 
انتش��ار متني كنايه وار از رياست شوراي شعر 
و ترانه دفتر موس��یقي ارش��اد اس��تعفا كرد، 
مي گذرد؛»م��ن باآگاه��ي اش��تباهم از قبول 
»رياست شوراي ترانه« نه به دلیل اينكه شش 
ماه است كارشناس��انش هم حقوقي دريافت 
نكرده اند، فقط به اين دلی��ل كه ديگر مزاحم 
ترانه هاي ضعیف نباش��م، با شرم خداحافظي 
مي كنم.« جالب است كه وزارت ارشاد در اين 
يك س��ال براي بیرون آم��دن از اين وضعیت 
دس��ت كم براي در امان ماندن از اتهامات نیز 
دس��ت به كار س��امان دادن به امور از طريق 
دلجويي از بزرگاني چون بهمني نش��د و حاال 

خبر مي رس��د يكي ديگر از اعضاي اين شورا 
از اتم��ام مأموريت خود از وزارت ارش��اد خبر 

داده است. 
ديروز عبدالجبار كاكايي از اين س��خن گفت 
كه مأموريتش در ش��وراي ش��عرو ترانه دفتر 
موس��یقي به اتمام رس��یده و از اي��ن به بعد 
در يك��ي از م��دارس جنوب تهران مش��غول 
معلمي مي ش��ود. ابتدا گفته شد كه كاكايي از 
عضويت در شوراي شعر استعفا كرده است اما 
گفت وگوي تسنیم با اين شاعر واقعیت ماجرا 

را مشخص كرد. 
   االن چيزی به نام شورا وجود ندارد!

كاكايي در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال ك��ه آيا از 
ش��وراي ش��عر و ترانه دفتر موس��یقي ارشاد 
استعفا كرده ايد يا رفتن تان علت ديگري دارد، 
مي گويد: »از 31 خ��رداد 1398 مأموريتم در 
ارشاد تمام ش��د و مأموريتم را تمديد نكردند. 
علتش را نپرس��یدم. االن چیزي به نام ش��ورا 
وجود ندارد. به ه��ر كدام از اعضاي ش��وراي 
شعر، يوزر و پس��ورد مش��خصي داده اند تا از 
اين طريق نظرشان درباره اشعار مختلف بیان 
كنند. بعد معدل گیري مي شود و در نهايت در 
خوِد وزارت ارشاد تصمیم گیري مي كنند كه 
اين اثر مجوز بگیرد ي��ا خیر. نظارت محتوايي 
هم به عهده خ��وِد كارمندان وزارت ارش��اد و 
افرادي است كه خوِد دفتر موسیقي منصوب 
كرده است. در واقع بررسي شعرها و ترانه هاي 
قطعه هاي موس��یقي ك��ه مي خواهند مجوز 
انتش��ار بگیرند ش��امل دو مرحله است؛ يكي 
مرحله زيباشناسانه است كه آيا اين شعر براي 
اجراي موسیقي از حیث هنري مناسب است 
يا خیر. مرحله بعد بررسي آثار از نظر محتوايي 
است كه به عهده خوِد ارشاد است. تقريبا شبیه 

همان رونِد صدور مجوز كتاب هاست.«
از كاكايي سؤال مي شود كه آيا كارمندان ارشاد 
صالحیت تش��خیص و تأيید محتواي اش��عار 
را دارند؟ جواب می دهد: »م��ن نمي دانم چه 

كساني قرار است اين كار را بكنند و به همین 
دلیل هم نمي دانم صالحیت دارند يا خیر.« 

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي دانید چه 
كساني جانشین شما مي شوند، عنوان مي كند: 
پس از فوت زنده ياد آهي هم جانشیني برايش 
مشخص نكردند. االن هم نمي دانم چه كسي 
جانش��ین من ش��ده است. سیس��تم گذشته 

پاسخگو بود. 
م��ا در مقاب��ل ايرادهاي فن��ي كه ب��ه هر اثر 
وارد مي كرديم پاس��خگو بوديم. ترانه س��را يا 
آهنگس��از اگر از ما توضیحي مي خواست، به 
آنها مي گفتیم كه مش��كل هر اثر كجاس��ت و 
كجا را بايد اص��الح كنند. االن ش��نیده ام كه 
درخواس��ت كنندگان فقط پاس��خ بله يا خیر 
مي گیرند. كسي نیس��ت كه به آنها بگويد چرا 
و به ك��دام علت فني اثرش��ان مج��وز نگرفته 
است. وزارت ارشاد بايد پاسخگو باشد؛ هم در 
حوزه محتوايي و هم فني بايد به ارباب رجوع 
پاس��خگو باش��ند. وقتي يك مراجعه كننده 
كارش رد مي شود، دوس��ت دارد بداند كه چرا 

اثرش رد شده است. 
مدتي كه من در وزارت ارش��اد بودم، به ارباب 
رجوع پاس��خگو بودم. به نظرم وزارت ارشاد تا 
زماني كه مي خواهد مجوزها را خودش صادر 
كند، بايد پاسخگوي رد يا تأيید آثار باشد. اگر 
فضا به س��مت »بله« يا »خی��ر« گفتن برود، 

زيبنده نظام فرهنگي نیست. 
اما كاكايي مهم ترين س��ؤال در اين باره كه به 
نظرتان مقصر اصلي ابتذاِل رايج شده در بخش 
ترانه هاي موسیقي چیس��ت را اينگونه پاسخ 
مي دهد: سال گذش��ته آقاي بهمني به دلیل 
همین مسئله ابتذال در ترانه ها از شوراي شعر 

استعفا كرد. 
من در همین باره راه��كاري پیش پاي وزارت 
ارش��اد گذاش��تم و گفتم كه اين  آث��ار نبايد 
از وزارت ارش��اد مج��وز بگیرند و مس��ئولیت 
انتشارش��ان بايد به عهده شركت ها باشد. اين 
كارها نبايد مهر ارشاد بخورد، چون وقتي اثري 
مه��ر وزارت ارش��اد را دارد، در كتابخانه ملي 
ثبت مي شود و به عنوان اثري هنري شناخته 
مي شود. اين كار ضربه زدن به مرجعیت هنري 
وزارت ارشاد اس��ت. ما با ابتذال راديو جوان و 
شبكه هاي خارج از دسترس مواجهیم. برخي 
مي خواهند ابتذال بیرون��ی را با ابتذال دروني 
پاسخ دهند. تعدادي ش��ركت هستند كه در 
حال جوابگويي ابتذال با ابتذال هس��تند و از 
اين راه هم درآمد بسیاري دارند. وقتي ساليق 
به سمت چنین ترانه هاي س��خیفي مي رود، 
وقتي يك ساس��ي مانك��ن در آن طرف ظهور 
مي كند، براي پاسخگويي به آن ساسي مانكن، 
بايد چند خواننده در همین سبك و سیاق در 

داخل ظهور كند.
 اين هیاهوي ابتذال س��ود و منفعت را نصیب 
شركت ها مي كند. اگر اين شركت ها به چنین 
فرمولي براي مقابله با ابتذال رس��یده اند، بايد 
پرسید كه چه كسي يا چه نهادي آنها را در اين 
راه كمك مي كند؟ چه كسي گفته كه ابتذال را 
بايد با ابتذال ج��واب داد؟ گروه هايي در جامعه 
هستند كه از بازي ابتذال سود زيادي نصیبشان 
مي ش��ود. بايد ديد چه كس��ي برج میالد را در 

اختیار اين شركت ها مي گذارد.

كاسبي از بازي ابتذال در هنر 
 عضو سابق شورای ترانه دفتر موسيقی ارشاد:

برخي  تصميم گرفته اند ابتذال بيرون را با ابتذال درون پاسخ دهند

خیلی اين كارها نبايد مهر ارشاد 
بخورد، چون وقت��ي اثري مهر 
وزارت ارشاد را دارد، در كتابخانه 
ملي ثبت مي ش��ود و ب��ه عنوان 
اثري هنري ش��ناخته مي شود

اي��ن روزه��ا 
مجيدقاسمكردي
یادداشتوارده

س��ريالي ب��ا 
عن��وان بوي 
باران از ش��بكه يك روي آنتن مي رود كه به 
جاي آگاهي صرفاً براي مخاطبان سردرگمي 

به همراه دارد. 
در خصوص سريال بوي باران اگر از سوژه هاي 
تك��راري و ناپختگي فیلمنام��ه و گاف ها در 
س��اختار آن بگذريم به جهت آمیختگي آن 
با مسائل و مباحث حقوقي و قانوني بسیاري 
از كارشناسان و منتقدان و حقوقدانان حتي 
عوام مطلع از مسائل حقوقي بر اين موضوع 

اتفاق نظر دارند كه اين س��ريال پر از اي��رادات حقوقي و 
قانوني اس��ت، از اين رو ب��ه جاي انتق��ال صحیح مفاهیم 
قانوني و مضامین حقوقي مخاطبان و خانواده هاي ايراني 
را با پردازش ضعیف و نادرست و تشكیل فرض هاي خیالي 

حقوقي و قضايي دچار سردرگمي كرده است. 
موضوعات ابتدايي و عامايانه از قبیل نقل و انتقال امالك 
در دفاتر اسناد رسمي، بررس��ي اسناد هويتي و سجلي در 
معامالت و انتقال اسناد رسمي موضوعاتي بوده است كه 
در اين س��ريال به صورتي خارج از ع��رف و قانون به نظر 
بینندگان رسیده اس��ت، حال اينكه انتقاالت دفاتر اسناد 
رس��مي از كامل ترين و قانوني ترين تعام��الت قانوني به 
حس��اب مي آيد، از اين رو آموزش غلط و ترويج بي قانوني 
هم براي ش��هرونداني كه قصد انجام معامالت دارند و هم 
برای دفاتر اسناد رسمي كه به عنوان چشم قانون و عامل 
اجراي قوانین عهده دار اين مسئولیت مي باشند،حال آنكه 
تصريح سريع قانوني در تنظیم س��ند رسمي و انتقال آن 
اين است كه ابتدا اصالت اسناد توس��ط سردفتران تأيید 
شود و سر دفتر مكلف است استعالمات الزمه را از مراجع 
ذيصالح انجام دهد و در صورت عدم وجود، منع قانوني و 
عدم ممنوع المعامله بودن طرفین س��ند انتقال را تنظیم 

مي كند. 
از سوي ديگر با س��طحي برخورد كردن با موضوع وكالت 
در ازدواج و وكال��ت در جه��ت انجام كار معین مش��خصاً 
به محت��واي فقهي قانون��ي ازدواج دائم و وكالت درس��ت 
نپرداخته اس��ت و با اقدامي تعجب انگیز ب��ا اجراي صیغه 

ازدواج دائم وكالتي بدون در نظر گرفت��ن منافع خانواده 
با پشت پا زدن به ماده 16 قانون حمايت هاي خانواده كه 
قانونگذار اذعان دارد  مرد نمي تواند با داش��تن زن همسر 
دوم اختیار كند، مگر در موارد خاص به بهانه نوع دوستي 
و انسان دوستانه خالف قوانین جاري و عرف عام اقدام به 
تبلیغ و ترويج ازدواج دوم در رسانه اي كه میلیون ها تومان 
هزينه برای برنامه سازی در راستاي تحكیم و حفظ كیان 

خانواده داشته، كرده است. 
از ايرادات حقوقي ديگر اين سريال مي توان به نقد شدن 
 چك به نام ديگري، تحويل فرزند در بهزيس��تي، مسائل 
مبتال به وكیل و بازپرس، اقدام��ات بازپرس و تحقیقات 
جرم اش��اره كرد كه هركدام بحثي مبس��وط و جداگانه 
مي طلبد. درست آن بود كه دست اندركاران و عوامل اين 
سريال با اين حجم موضوعات حقوقي كه مي تواند نقش 
بس��زايي در باور مردم داشته باش��د و خود عاملي جهت 
رشد و آموزش مسائل حقوقي باشد با استفاده از نظرات 
حقوقدانان و كارشناس��ان حقوقي در كنار كارشناسان 
انتظامي جلوي اين حجم وس��یع از چالش ها و ايرادات 

حقوقي فاحش را مي گرفتند. 
»ب��وي باران« نش��ان داد ض��رورت حضور كارش��ناس 
حقوقي در سريال هاي رسانه ملي بیش از پیش احساس 
مي شود كه جا دارد شوراي نظارت در خصوص استفاده از 
كارشناسان حقوقي در ساخت سريال ها و فیلم ها دغدغه 
بیشتري به خرج دهد تا ديگر شاهد ترويج بي قانوني در 

رسانه ملي نباشیم. 

پاسخ تند دختر بروس لي به تارانتينو:
 درباره پدرم خفه شو!

از نخس�تين روزهاي اكران »روزي روزگاري در هاليوود« 
تصوي�ري ك�ه كوئنتي�ن تارانتين�و از بروس لي اس�طوره 
س�ينماي رزمي در ي�ك س�کانس از فيلمش ب�ه نمايش 
گذاش�ته با انتقاد خانواده و همکاران بروس لي مواجه شد. 
بنابراين گزارش، تارانتینو به اين انتقادها پاسخ داد و حاال شنون 
لي دختر بروس لي واكنش تندي به تارانتینو نشان داده و گفته 

وي بهتر است درباره اين موضوع خفه شود!
همه چیز از جايي ش��روع ش��د كه در سكانس��ي از فیلم »روزي 
روزگاري در هالیوود« بروس لي )با بازي مايك موه( س��ر صحنه 
سريال »زنبور س��بز« الف مي زند كه مي تواند محمدعلي كلي را 
در مبارزه شكست دهد و سپس با ش��خصیت كلیف بوث )با بازي 
برد پیت( مبارزه مي كند ولي از او شكس��ت مي خورد. كارگردان 
امريكايي در تور تبلیغاتي فیلمش در مس��كو گفته است: »بروس 
لي آدم متكبري بود. مدل حرف زدن او آن طور بود و من از خودم 
درنیاوردم. من شنیدم كه او چنین چیزهايي مي گفت. اگر آدم ها 
مي گويند: »خ��ب، او هیچ وقت نگفت��ه مي تواند محمدعلي كلي 
را شكس��ت دهد« بايد بگويم بله گفته. نه تنها خودش گفته بلكه 
همس��رش لیندا لي همین را در اولین زندگینامه اش كه خواندم، 

گفته. قطعاً همین را گفته.«
...........................................................................................................

 آفتابگردان هاي »شهرستان ادب« 
به مازندران رفتند

آخ�رين اردوي هفتمي�ن دوره آم�وزش��ي شعر ج�وان 
انقاب اس�ام�ي، »آفت�ابگ�ردان ها«، وي�ژه آق�ايان از 

ديروز در م�ازن�دران آغ�از ش�د. 
به گزارش »جوان« در قالب اردوي چهارروزه آموزش��ي شعر 
جوان انقالب اس��المي موس��وم ب��ه »آفتابگردان ه��ا« كه به 
ابتكار موسسه شهرس��تان ادب برگزار مي ش��ود، ده ها شاعر 
جوان از سراسر كشور، براي س��ومین بار گرد هم مي آيند تا از 
برنامه هاي آموزشي فشرده در زمینه ش��عر با حضور استادان 
برجس��ته بهره مند ش��وند. اي��ن اردو روز 28م��رداد به پايان 
مي رسد. كم وبیش همزمان با اين اردو، اردوي ويژه بانوان نیز 
به صورت مجزا و كاماًل مس��تقل برگزار مي شود. كارگاه هاي 
تخصصي نق��د و كالس هاي ش��ناخت و درك ش��عر ايران و 
جهان، با حضور استادان و ش��اعراني چون ناصر فیض، سعید 
بیابانكي، محمدكاظم كاظم��ي، محمدعلي مجاهدي، میالد 
عرفانپور، محمدرضا وحیدزاده، علي داودي، مبین اردستاني، 
علي محمد مؤدب، محمدحس��ین نعمتي، مريم كرباس��ي و 
علیرضا احرامیان پور براي ش��ركت كنندگان در اين دوره در 
نظر گرفته شده است. عالقه مندان به شركت در اين دوره ها كه 
به صورت رايگان برگزار مي شود، مي توانند به نشاني اينترنتي 
aftabgardanha. com مراجعه كنند و از تاريخ و شرايط 

استفاده از دوره هاي بعدي اين اردوها كسب اطالع كنند. 
...........................................................................................................

 ثبت نام دومين دوره »مدرسه رسانه«
ويژه ترم تابستان آغاز شد

 نخس�تين دوره مدرس�ه رس�انه ك�ه س�ال گذش�ته ب�ا 
كارگاه ه�اي »س�اخت پادكس�ت«، »ريويونويس�ي« 
و »ويکي نويس�ي« ب�ه كار خود پاي�ان داده و با اس�تقبال 
خوبي نيز مواجه ش�د امس�ال دومي�ن دوره را كه ش�امل 
پن�ج كارگاه آموزش�ي كارب�ردي اس�ت برگ�زار مي كند. 
در دومین دوره مدرسه رسانه داوطلبان مي توانند در يك يا چند 
كارگاه شركت كنند كه شامل:   كارگاه ساخت پادكست، كارگاه 
آموزش نرم افزار تدوين پريمیر Adobe Premiere،كارگاه 
آموزش عكاسي پايه،  كارگاه آموزش گرافیك با نرم افزار فتوشاپ 

و كارگاه آموزش ريويونويسي است. 
 عالقه مندان مي توانن��د براي اطالع دقیق تر از ش��رايط برگزاري 
كارگاه ها به سايت مدرسه رسانه با نشاني madreseresane. ir يا 
سايت رسمي شهرستان ادب مراجعه كنند يا با شماره 77517830 
داخلي 139 بین ساعات 10 صبح تا 5 عصر تماس بگیرند. مهلت 
ثبت نام در كارگاه هاي مدرسه رسانه تا پنجم شهريورماه 98 است. 
فارغ التحصیالن مدرسه رسانه به همكاري پاره وقت با دفتر رسانه 
شهرستان ادب نیز دعوت خواهند ش��د.  »مدرسه رسانه« عنواِن 
مجموعه كارگاه هاي آموزشي كاربردي رسانه اي است كه توسط 
دفتر رسانه موسس��ه فرهنگي- هنري شهرس��تان ادب با هدف 

آموزش مهارت هاي رسانه اي طراحي شده اند.

نویدپارسا دیدهبان

نمايش 7 فيلم مرمت شده در جشنواره فيلم كودك

امس�ال هفت اث�ر در بخش فيلم هاي مرمت ش�ده س�ينماي 
كودك سي ودومين جش�نواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

به نمايش درمي آيد. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد خبري س��ي ودومین جشنواره 
بین المللي فیلم كودكان و نوجوانان، جشنواره امسال میزبان بخشي با 

عنوان نمايش فیلم هاي مرمت شده سینماي كودك ايران است. 
اس��امي فیلم هايي كه در اين بخش به نمايش درمي آيند عبارتند از: 
»س��از دهني« به كارگرداني امیر نادري، »خانه دوس��ت كجاست« 
ساخته عباس كیارس��تمي، »نیاز« به كارگرداني علیرضا داوودنژاد، 
»داستان هاي شاهنامه« ساخته علي اكبر صادقي، »شهر موش ها« اثر 
مرضیه برومند، »دزد عروسك ها« به كارگرداني محمدرضا هنرمند و 

»پاتال و آرزوهاي كوچك« ساخته مسعود كرامتي. 
اين فیلم ها در دو سینماي پرديس سینمايي چهار باغ )سالن چهل 

ستون( و اصفهان سیتي سنتر4 به نمايش گذاشته مي شوند. 
همچنین در جش��نواره امس��ال بخش��ي به عنوان نمايش فیلم هاي 
خاطره انگیز در نظر گرفته شده است كه ش��امل فیلم هاي »يكي بود 
يكي نبود« به كارگرداني ايرج طهماس��ب، »خواهران غريب« ساخته 

كیومرث پوراحم��د، »كاله قرمزي« به كارگرداني ايرج طهماس��ب، 
»گربه آوازه خوان« ساخته كامبوزيا پرتوي و »شهر موش ها« اثر مرضیه 
برومند مي شود. اين فیلم ها قرار است در پرديس هنر اصفهان به نمايش 
دربیايد. امسال همزمان با روزهاي برگزاري جشنواره فیلم هاي كودكان 
و نوجوانان در اصفهان طرح سینما سیار نیز در 25 استان محروم اجرا 
خواهد شد. صادق موسوي مديرعامل انجمن سینماي جوان درباره اين 
طرح گفت: با توجه به اينكه دستگاه هاي سینما سیار در اختیار انجمن 
سینماي جوان است به اين نتیجه رسیدم كه چقدر خوب مي شود تا 
با همكاري بنیاد سینمايي فارابي به بهانه جشنواره فیلم هاي كودك 
و نوجوانان ما نیز در مناطق محروم و س��یل زده يك رويداد مرتبط با 
س��ینماي كودك برگزار كنیم، البته اين رويداد به شكل رايگان براي 
كودكان برگزار خواهد ش��د. نام طرح را نیز به مناس��بت سي ودومین 

جشنواره فیلم هاي كودكان و نوجوانان »سینما خاطره« برگزيديم. 
وي درباره اكران آثار در اين طرح بیان كرد: فیلم ها در اصفهان اكران 
محدود دارند، اما در سینماسیار مي خواهیم به شكل وسیع در استان ها 
و شهرهاي مختلف فیلم هايي را اكران كنیم. در نهايت به اين نتیجه 

رسیديم كه آثار موزيكال و نوستالژيك را نمايش دهیم. 
مديرعامل انجمن سینماي جوان يادآور ش��د: اين طرح در بیش از 

152شهر و روستا و در بیش از 25 استان كشور برگزار خواهد شد. 
موسوي در پاس��خ به اين س��ؤال كه اين طرح تنها محدود به زمان 
برگزاري جش��نواره خواهد بود يا ادامه خواهد داشت نیز گفت: اين 
طرح از 30مرداد تا سوم شهريور به مدت پنج روز اجرا خواهد شد، اما 

درباره ادامه آن بايد شرايط را سنجید. 
س��ي ودومین جش��نواره بین المللي فیلم هاي ك��ودكان و نوجوانان 
28مرداد تا چهارم شهريور 98 به دبیری علیرضا تابش در شهر تاريخي 

اصفهان برگزار مي شود.

 سريال »رعد و برق« افخمي
پاييز كليد مي خورد

بهروز افخمي از ش�روع س�اخِت 
س�ريال »رع�د و ب�رق« در اي�ام 
پايي�ز خب�ر داد و گفت ك�ه فعًا 
روي آتي�ا پس�ياني و عبدالرضا 
اكب�ري حس�اب ب�از كرده اي�م. 
بهروز افخمي مدت زيادي است كه 
جل��وي دوربین نرفته و اي��ن روزها 
درگیِر ش��روع »كاغذ ش��طرنجي« 
و س��ريالي براي مصائب سیِل اخیر 
براي تلويزيون است. او در اين باره در 

گفت وگو با تسنیم، مي گويد: سرياِل »رعد و برق« روايتي از سیل اخیر است كه 
درگیر تحقیق و نگارش آن هستیم و قرار است اين سريال 25 قسمتي را براي 

رمضان 99 شبكه5 سیما آماده كنیم. 
وي با اشاره به پیش تولید اين سريال تلويزيوني، مي افزايد: اين روزها عالوه بر 
تحقیق هاي میداني و مطالعاتي، فیلم هاي گرفته ش��ده از حوادِث سیل را نیز 
بررسي مي كنیم. با افرادي كه در اين حوادث بودند صحبت هايي انجام مي شود 

و فیلمنامه را مي نويسیم. 
افخمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا فضاي سريال كمدي و حادثه اي خواهد بود، 
افزود: اين سريال فضايي حادثه اي با لحن شوخ طبعی دارد همراه با موقعیت هاي 
كمدي كه مخاطب را درگیِر يك روايِت همه جانبه و جذاب مي كند، كمااينكه 

خود سیالب هاي اخیر هم براي خیلي ها بیشتر نوعي ماجراجويي بود.

تلویزیون


