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حکمت 363

 ش�تاب پيش از تواناي�ی بر كار 

و سستی پس از به دست آوردن 

فرصت از بی خردى است.

يک پخش كننده بين المللي فيلم معتقد است ارسال فيلم هاي 
مخدوش درب�اره ايران به خارج پيش فرض هاي رس�انه هاي 

بيگانه را تقويت مي كند. 
اخیراً موضوع اكران فیلم توقیفي خانه پدري در شهرهاي مختلف 
كشور استرالیا مطرح شد و تا به حال نیز سازمان سینمايي درباره 
چگونگي خروج اين فیلم از ايران و راهیابي اش به جش��نواره اي 

موسوم به فیلم هاي ايران واكنشي نشان نداده است. 
در اين ارتباط يك پخش كننده بین المللي فیلم معتقد اس��ت: 
حضور و اكران فیلم توقیفي »خانه پدري« در يكي از جشن هاي 
سینمايي در استرالیا براي ايراني ها و خارجي ها عواقب بدتري از 
اكران اين فیلم در داخل دارد. »محسن برمهاني« در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران پويا عنوان كرد: بخش قابل توجهي از ايرانیاني 
كه مقیم هستند و به صورت معمول به  دلیل سم پاشي هايي كه 
رسانه هاي بیگانه علیه ايران انجام مي دهند، داراي پیش فرض هاي 
به اصطالح اپوزيسیون هس��تند و در يك كالم اطالعات كامل و 
جامعي از وضعیت ايران ندارند. آنها به  طور طبیعي درگیر زندگي 
در آن كشور هستند و مانند هر ايراني كه دارد زندگي مي كند و 
درگیر مشكالتي مانند معیشت و مالیات و اجاره و... است  آنها هم 
در آنجا با همین مش��كالت زندگي مي كنند و به ايران به صورت 
يك نوستالژي نگاه مي كنند، ايران وطنشان است و آن را دوست 
دارند، بنابراين مي روند و فیلم هاي ايراني را تماشا مي كنند. حاال 
اين فیلم ايراني كه از ايران آمده و براي آنه��ا به نمايش درآمده 
است، خیلي مهم است كه چه تصويري را از میهن برايشان نشان 
مي دهد؛ اگر تصويري مخدوش و سیاه براي آنها نمايش داده شود 

فرضیه هاي غلط و دروغیني كه رسانه هاي غربي به آنها گفته اند 
تقويت مي شود. اين وضعیت درباره جش��نواره هاي خارجي به 

 مراتب مهم تر است. 
وي مي افزايد: در عین حال كه اين گونه فیلم ها تصوير ايران را 
مخدوش و بد جلوه مي دهد نبايد انتظار داشت كه اين فیلم ها 
آنجا اكران نشود. ارسال فیلم براي جشنواره ها كار بسیار ساده اي 
اس��ت. برمهاني گفت: ببینید در كش��ورهاي خارجي چگونه 
ممیزي ايجاد مي شود، آيا  روي محتواي فیلم ها مانند ما نظارت 
نمي كنند، البته بايد به دلیل برخي از ارزش ها و مسائل ديني و 
اخالقي ما محورها و مؤلفه هايي وجود داشته باشد اما كار بهتر 
آن است كه مديران سینمايي غربي مي كنند، آنها گیت را كجا 
مي گذارند؟ روي ورودي هنرمندان، روي زندگي و محل انديشه 
و تفكرات آنها، در واقع آنها هنرمندداري مي كنند، هنرمندانشان 
را مي سازند. بخشي از نظارت را بايد روي تربیت هنرمند معطوف 

كرد تا منافع ملي را در نظر بگیرند.

 واكنش پخش كننده بين المللي فيلم 
به اكران »خانه پدري« در استراليا

»افسانه چشم هايت« با شعرى كه از »سايه« نيست!
 آهنگساز آلبوم »افسانه چشم هايت« مي گويد: شعر را در اينترنت جست وجو كردم

  و ديدم همه آنها با اسم استاد ابتهاج است، وقتي هم با ايشان مالقات داشتم
به استاد نگفتم كه تصميم به استفاده از اين شعر را دارم!

   فرزين ماندگار
ديروز عوامل آلبوم »افسانه چشم هايت« در حالي با 
حضور در تاالر وحدت از اين اث�ر رونمايي كردند كه 
برخي مخاطباني كه قطعات اين آلبوم را گوش داده اند 
به لحاظ كيفي نظر زياد مثبتي درب�اره آن ندارند به 
ويژه اينک�ه يک اش�تباه عجيب هم درب�اره يکي از 
اش�عار به كار رفته در اين اثر كه به هوش�نگ ابتهاج 
منتس�ب ش�ده نيز حاش�يه ديگري براي اين آلبوم 
رقم زده و آهنگس�از را مجبور ب�ه عذرخواهي كرد. 
آلبوم »افس��انه چش��م هايت« به خوانندگ��ي همايون 
ش��جريان و علیرضا قربان��ي كه يكي دو هفت��ه پیش از 
رونمايي با جنج��ال مربوط به ايران مال بر س��ر زبان ها 
افتاده ب��ود و بیلبورده��اي عظی��م آن در بزرگراه هاي 
پايتخت خودنمايي مي كرد، ديروز باالخره رونمايي شد و 
عوامل آن درباره برخي انتقادها به حواشي اين آلبوم نیز 

توضیحاتي ارائه دادند. 
 مهیار علیزاده آهنگساز آلبوم چشم هايت درباره شعري 
كه در اين اثر به هوشنگ ابتهاج)سايه( نسبت داده شده 
اما ربطي به اين شاعر نداشته است، اينگونه توضیح داد: 
»شعر را در اينترنت جس��ت وجو كردم و ديدم همه آنها 
با اسم اس��تاد ابتهاج اس��ت، وقتي هم با ايشان مالقات 
داشتم به اس��تاد نگفتم كه تصمیم به استفاده از شعر را 
دارم، كما اينكه اگر مي گفتم امروز اين جنجال ها اتفاق 

نمي افتاد.« 
علیزاده همچنین درباره نح��وه همكاري خود با علیرضا 
قرباني و همايون ش��جريان براي تولید اين آلبوم گفت: 
»طبیعتاً وقتي يك آهنگساز يك فرد جاه طلب باشد، به 
طور حتم دوست دارد كه بهترين ها را همراه خود داشته 
باشد، به همین دلیل من بعد از اينكه در ابتدا با علیرضا 
قرباني صحبت كردم با همايون عزي��ز هم موضوع را در 
میان گذاش��تم و پس از آن ش��رايطي فراهم شد كه در 

خدمت دوستان باشیم.« 
   اشتباه عميقي صورت نگرفته است

علیزاده می گويد: »پروس��ه انتخاب شعر براي اين آلبوم 
بسیار كار سختي بود و سعي كردم با توجه به اثر ماندگار 
نیما يوش��یج، ش��رايطي را فراهم كنم كه هم به كلیت 
داس��تان لطمه نخورد و هم هماهنگي ب��ا صداي هر دو 

خواننده داشته باشد. در مورد آن ش��عر هم بايد بگويم 
اين شعر را در اينترنت جست وجو كردم و ديدم همه آنها 
با اسم استاد ابتهاج است، البته من هر بار به آلمان سفر 
مي كنم همواره تالش مي كنم تا با ايشان مالقاتي داشته 
باشم، حتي وقتي هم با ايش��ان مالقات داشتم به استاد 

نگفتم كه تصمیم به استفاده از شعر را دارم!« 
   »ايران مال« چرا انتخاب شد؟

يكي از مس��ائلي كه درباره اين آلبوم جنجال س��از شد 
ماجراي رابطه با ايران مال بود. 

رامین حیدري فاروقي كارگردان مس��تندها و تیزرهاي 
آلبوم هم درب��اره انتخاب مجموعه »اي��ران مال« براي 
انتخاب لوكیش��ن س��اخت تیزرهاي تبلیغات��ي آلبوم 
»افسانه چشم هايت« گفت: »ما به همین سادگي دنبال 
كتابخانه اي بوديم كه بتوان در آن فیلمبرداري و عكاسي 
كرد و اصال هم بنا نبود كه در اين مكان كنسرت يا برنامه 
ديگري اجرا شود. آنچه انجام شد فقط تالش براي انتخاب 
مكاني بود كه كتابخانه و پله اي با چشم انداز خوب در آنجا 

باشد، فقط همین.« 
همايون شجريان هم در اين نشس��ت بیان كرد: »براي 
شخص من هم حضور علیرضا قرباني در اين كار جذاب 
بود و هم ش��عرهايي كه مهیار علیزاده براي آهنگسازي 
انتخاب كرده بود. بعد از اينكه مهیار علیزاده آهنگسازي 
را انجام داد با من صحبت كرد و من نیز به او پیشنهاداتي 
دادم كه اگر يك پرده پايین تر اين كار نوش��ته مي ش��د 
آلبوم براي م��ن جذاب تر بود. بع��د از اين نكات كوچك 
كه نظر شخصي من است، ما تالش كرديم مجموعه اي 
شكل بگیرد و امروز بسیار خوش��حالم كه در اين آلبوم 

حضور داشته ام.«

مدير شبکه قرآن سيما خبر داد

كشف استعداد هاي قرآني با برپايي كرسي تالوت ملي

  محمدصادق عابديني
مجتبي ايزدي، مدير شبکه راديو قرآن از طراحي كرسي تالوت 
ملي براي كشف اس�تعدادهاي قرآني در سطح شهرستان ها 
خبر داد كه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفته اس�ت. 
ايزدي درباره برنامه هاي جديد شبكه راديويي قرآن، گفت: در پنج 
ماه اخیر، 10اقدام اصلي در رأس كار ما قرار گرفت. اولین اقدام ما 
طراحي و ايجاد بانك میان برنامه هاي شبكه بود كه طي آن 2هزار 
میان برنامه آماده ورود به سامانه  شد و انتظار داريم تا پايان سال 

5هزار میان برنامه طراحي و ارائه كنیم. 
وي در ادامه گف��ت: راه اندازي راديو ترتیل دومی��ن اقدام بود كه 
طي اين مدت به سرانجام رسید، البته نظام نامه آن در سال 1396 
تدوين ش��ده بود و در ابتداي س��ال 97 و در ماه مبارك رمضان 

بخش هايي از آن اجرا شد. 
ايزدي تأكید كرد: بر اين اساس تالوت ترتیل همچنان پخش شده 
و در حال حاضر روزي 21 جزء پخش مي شود كه هر جزء در قالب 

يك ساعت تدوين شده است، سه ساعت نیز زمان نماز و اذان در 
فواصل برنامه تعیین شده است. 

اين رويكرد در واقع در راستاي بحث مربوط به تربیت 10میلیون 
حافظ اس��ت، با اين اقدام در واقع هر كسي مي تواند در هر زماني 
آيات قرآن را مرور كند. در حال حاضر كه با شما صحبت مي كنم 

جزء 30 در حال پخش است. 
مدير راديو قرآن ارتقاي تعامل با جامعه قرآني، راه اندازي برنامه 
زنده »والعصر«، برنامه »محله ت��الوت«، برنامه محتوامحور 
»ذكر اول«، راه ان��دازي تولید میان برنامه براي ش��بكه راديو 
قرآن، تدوين تغییرات در راديو تالوت و تشكیل شوراي قرآن 
و معارف معاونت صدا را از جمله ديگر برنامه هاي جديد راديو 

قرآن عنوان كرد. 
وي با اشاره به طرح فراگیر هزارو452 بیان داشت: اين طرح كه با 
قوت كار خود را آغاز و به خوبي رشد كرد دچار افت شده و نیاز به 
اصالحاتي دارد. ما در اين راستا طرح جديدي را نگارش كرده ايم و 

قصد داريم آن را به شوراي توسعه فرهنگ قرآني ارائه بدهیم. 
دبیر ش��وراي قرآن و معارف معاونت صدا پیرام��ون اجراي طرح 
كاروان قرآني گفت: حركت كاروان قرآني به نقاط محروم كشور 
اتفاق خوبي بود كه سال گذشته با همت استاد احمد ابوالقاسمي 
راه اندازي شد و قصد داريم امسال هم اين كار را با كمك و همت 
اين استاد قرآن كريم ادامه بدهیم، البته طرح كاروان قرآني با طرح 
تالوت ملي متفاوت است زيرا طرح تالوت ملي ويژه ظرفیت هاي 
همان اس��تان اس��ت كه ما قصد داريم با برپايي محافلي قاريان 

مستعد استان را به همه مردم كشور معرفي كنیم.

   محمدصادق عابديني
براي رسيدن به پرديس سينمايي ملت ميزبان 
جش�نواره فيلم كوتاه تهران، اگر پياده باشيد 
بايد راه زيادي را طي كنيد و اگر با خودرو حركت 
كنيد بايد در پشت ترافيک بمانيد. رسيدن به 
جشنواره سخت است، اما زماني كه به فيلم هاي 
حاضر در جشنواره نگاه كنيد متوجه مي شويد 
كه بسيارى از فيلم ها خيلي راحت به جشنواره 
راه پيدا كرده اند و اگر قرار بود بر مبناي كيفيت 
به اين فيلم ه�ا اجازه ورود به جش�نواره فيلم 
تهران داده ش�ود، بخش عمده اي از آثار پشت 
دره�اي بس�ته جش�نواره باق�ي مي ماندند. 
در نگاه اول شايد فیلم كوتاه به اندازه سینماي بلند 
مخاطب نداشته باشد، میزان استقبال از جشنواره 
فیلم كوتاه در حد قابل قبولي است، ولي فیلمسازان 
حاضر در جش��نواره مي گويند در صورتي كه اگر 
پرديس »چارسو« میزبان جش��نواره بود، تعداد 
افرادي كه به تماش��اي فیلم ها مي آمدند بیش��تر 
هم مي ش��د. اتفاق ويژه امسال بلیت فروشي براي 

جشنواره است. 
    بليت فروشي؛ اقدام مثبت امسال

از ابتداي ورود ب��ه پرديس مل��ت، تكاپوي تهیه 
بلیت س��انس ها كام��اًل به چش��م مي خ��ورد. از 
عالقه مندان به سینما گرفته تا اهالي رسانه براي 
ورود به سالن و تماشاي فیلم بايد از قبل بلیت تهیه 
كنند. بخشي از بلیت فروش��ي جشنواره از طريق 
يك سايت بلیت فروش��ي انجام مي شود. براي هر 
سانس فیلم كوتاه كه شامل حدود پنج فیلم است، 
بايد بلیت هاي 5هزار تومان��ي خريد. تقريباً همه 
فیلمسازان حاضر در جشنواره نسبت به اينكه براي 
تماشاي فیلم ها بلیت فروشي مي شود نگاه مثبتي 
دارند. دالور دوس��تانیان، كارگردان فیلم مستند 
كوتاه »آهس��ته و آرام« در گفت وگو با »جوان«، 
مي گويد: بلیت فروش��ي اتفاق خ��وب اين دوره از 
جشنواره است و باعث شده تا عالقه مندان واقعي 

فیلم كوتاه به تماشاي فیلم بیايند. 
عزت اهلل پروازه مستندساز كه با مستند »گالین« 
در جش��نواره حضور دارد، به »جوان« مي گويد: 
»بلیت فروشي براي جش��نواره اقدام مثبتي است 
به ش��رط آنكه همان مبلغ ناچی��زي كه از فروش 
فیلم ها به دست مي آيد به دست فیلمساز برسد و 
فیلمساز بخشي از آن انگیزه اي كه در آرمان هايش 
براي س��ینما در نظر دارد را به دست آورد، همان 
طور كه فیلم كوتاه خودش س��یاه مش��ق ورود به 
سینماي بلند اس��ت.« امسال بخش هاي مختلف 
جشنواره تفكیك شده اند و بخش مستند جشنواره 
از بخش داستاني آن جدا شده است. پروازه با انتقاد 

از اين جداسازي مي گويد: »مي گويند چون مستند 
جايگاه جداگانه و جشنواره اي مجزا دارد، فیلم هاي 
كوتاه مستند را از داستاني جدا كرده اند، اين ايراد به 
جشنواره وارد است كه چرا نبايد مستند هاي كوتاه 
در كنار آثار داستاني و انیمیشن ديده شود؟! اين 

كار در جشنواره تنوع ايجاد مي كرد.« 
    كيفيت آثار جشنواره

اي��ن فیلمس��از مي افزايد: »ب��ه هر ح��ال در هر 
جشنواره اي تعداد فیلم هاي كیفي به اندازه انگشتان 
دست است. نقطه ضعف فیلم هايي كه در جشنواره 
ديده ام اين بود كه در گفت و گو با فیلمساز، به نظر 
مي آيد كاماًل انس��ان هاي صاحبنظري در مسائل 
فرهنگي و اجتماعي هس��تند، اما وقتي فیلم آن 
فیلمساز را مي بینیم، متوجه مي شويم كه نتوانسته 
است آن ديدگاه ها را در فیلمش پیاده كند و آثار از 

نظر محتوا ضعیف هستند.«
دالور دوستانیان فیلمساز ديگری است كه با انتقاد 
از حواشي ايجاد شده از سوي برخي از فیلمسازاني 
كه در جشنواره فیلم كوتاه تهران آثارشان پذيرفته 
نشد، مي گويد، بیش از هزار فیلم درخواست حضور 
در جشنواره داشته اند و بايد توجه كنند كه همه 

آثار به جشنواره راه پیدا نخواهند كرد. 
اين فیلمساز درباره كیفیت آثار حاضر در جشنواره، 
مي گويد: »احساس مي كنم اكثر فیلم هاي داستاني 
حاضر در جشنواره از نظر كیفیت ساخت كیفیت 
بااليي دارند اما هنوز از نظر محتوا در سطح پايیني 

قرار دارند و بسیاري از آنها فاقد داستان هستند.«
    سانس فوق العاده 

ساعت 12:30 سانس اكران هاي فوق العاده شامل 
فیلم هاي پرمخاطب روز گذشته جشنواره است. 
پی��ش از آغاز اكران ه��ا، مرتض��ي میرمنتظمي، 
كارگردان فیل��م كوتاه »آن��كادر« در گفت و گو با 
»جوان« از حضور در جش��نواره فیل��م كوتاه ابراز 
رضايت مي كن��د، اما از نحوه چین��ش فیلم ها در 
س��انس ها انتقاد دارد و مي گويد: »نحوه چینش 
فیلم ها به نحوي اس��ت ك��ه اكثر تماش��اگران تا 
انتهاي سانس ها نمي مانند و فیلم هاي آخر با تعداد 
پايیني از مخاطب روبه رو هستند.« میرمنتظمي 

درباره فیلم هايي كه در جشنواره ديده مي گويد: 
»فیلم هاي خوبي ديدم ولي بعض��اً از نظر محتوا 
فیلم هاي ضعیف تر از تكنیك بودند.« در س��انس 
فوق العاده، ابتدا فیلم »ژوان« ساخته كاوه جاهد 
پخش مي ش��ود. اين فیلم به زبان كردي و درباره 
آزمايش بكارت پیش از ازدواج اس��ت. فیلمس��از 
تالش كرده تا نگاه سنتي به داشتن بكارت عروس 
پی��ش از ازدواج را به چالش بكش��د. دومین فیلم 
»بچه مردم« س��اخته ج��واد ستوده نیاس��ت كه 
همان طور كه در تیتراژ فیلم به آن اشاره مي شود، 
برداشتي آزاد از داستاني به همین نام نوشته جالل 
آل احمد است. فیلم بعدي »گوشت خوار« ساخته 
امیرحسین محس��ني، فیلم كاماًل تكنیك زده ای 
است. »موناكو« س��اخته آرمان خوانس��اريان با 
بازي »بابك كريمي« كه اجراي طرح آن بر عهده 
»مجید برزگر« است، اشاره اي به آقازادگي و نقش 
آن در ايج��اد عقده هاي فروخت��ه در جامعه دارد. 
»اضافه بار« ب��ه كارگرداني ي��اس میالني كه در 
تك لوكیش��ن يك اتومبیل داستان آن مي گذرد، 
بیشتر از اينكه داراي داس��تان باشد در يك طرح 
اولیه از يك داستان باقي مانده است. در آخر فیلم 
سینمايي»آنكادر«، تالش دختري جوان را براي 
فرار از تنهايي و افس��ردگي را نش��ان مي دهد كه 

سرانجام به شكست منتهي مي شود. 
    حاشيه سازي كار اقليت است 

اي��ن دوره از جش��نواره فیلم كوتاه ش��اهد ايجاد 
كمپیني اعتراضي از س��وي فیلمس��ازاني است 
كه فیلمش��ان به جش��نواره راه پیدا نكرده است. 
سعید نجاتي، كارگردان فیلم داستاني »دابور« به 
»جوان« مي گويد: اين افراد 15نفر هستند و در اين 
روزها تالش مي كنند با نشان دادن فیلم هايشان به 
ديگران اينگونه وانمود كنند كه فیلم هاي مهمي 
داشته اند كه از جشنواره بیرون گذاشته شده اند. 
من فیلم هاي آنها را ديده ام، كیفیت آثارشان واقعاً 
پايین تر از قبولي در جشنواره بوده است ولي آنها 
نمي خواهن��د قبول كنند. هر جش��نواره اي براي 
خودش مقررات و هیئت انتخاب��ي دارد و در هیچ 
كجاي دنیا ديده نمي شود كه فیلمساز بعد از قبول 
نشدن اثرش در جشنواره، شروع به اعتراض هايي 

اينچنین كند.«
   همه فيلم ها پروانه نمايش دارند

سیدصادق موسوي، دبیر سي و ششمین جشنواره 
فیلم كوتاه تهران در گفت وگ��و با »جوان« درباره 
حاشیه هاي جش��نواره و ادعاي باند بازي انجمن 
س��ینماي جوانان ايران براي انتخاب آثار انجمن 
براي جشنواره، مي گويد: از هزارو648 اثر توانستیم 
140 اثر را به جش��نواره راه دهیم و طبیعي است 
سرشكس��تگي و ناراحتي در بین آثار راه نیافته به 

جشنواره وجود داشته باشد. 
موس��وي با بیان اينكه جش��نواره 19نفر هیئت 
انتخاب دارد، مي گويد: انتقاد ها از جشنواره فاقد 
ارزش علمي اس��ت. وي با اش��اره ب��ه اينكه فقط 
27درصد آثار جش��نواره متعلق به انجمن است، 
ادعاي حض��ور حداكثري آثار انجمن س��ینماي 
جوانان را نفي مي كن��د و مي گويد، 63درصد آثار 
متعلق به انجمن نیستند. وي درباره رد شدن فیلم 
»راي« از سوي جش��نواره و اعتراض فیلمسازش 
مي گويد: ما همه آثار جش��نواره را براي دريافت 
پروان��ه نمايش به معاون��ت نظارت و ارزش��یابي 
فرستاده ايم و از 190 اثر ارسالي فقط يك اثر آن هم 
به خاطر پوشش دختراني كه در آن حضور دارند، از 

سوي معاونت رد شده است. 

گزارش »جوان« از سي و ششمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

تكنيك زده و در جست وجوي محتوا

 اكث��ر فيلم ه��اي داس��تاني 
حاض��ر در جش��نواره از نظر 
كيفيت ساخت كيفيت بااليي 
دارند اما هن��وز از نظر محتوا 
در س��طح پاييني ق��رار دارند

 انيميشن »آخرين داستان« 
آذرماه به سينماها مي آيد

س�ينماي  نماين�ده  داس�تان«،  »آخري�ن  س�ينمايي  انيميش�ن 
اي�ران در رقاب�ت اس�کار ۲۰۲۰ و برن�ده س�يمرغ بلوري�ن بهتري�ن 
اك�ران مي ش�ود.  آذرم�اه  فيل�م فج�ر  از جش�نواره  انيميش�ن 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي استوديو هورخش، انیمیشن سینمايي 
»آخرين داستان« به نويس��ندگي و كارگرداني اشكان رهگذر كه پیش از اين 
نمايش جهاني آن در 32 كشور از اول س��پتامبر )10 شهريور( آغاز شده بود و 
هم اكنون نماينده سینماي ايران در رقابت اسكار 2020 است، از آذرماه امسال 

روي پرده سینماها خواهد رفت. 
اين انیمیشن سینمايي با برداش��تي آزاد از ش��اهنامه به روايت قصه ضحاك 
ماردوش و كاوه آهنگر مي پردازد و در خالصه داستان آن آمده است: »جمشید 
رفته است و ضحاك در پي طمع و جاه طلبي براي محاصره جمكرد، به نیابت 
از پدر بر تخت جمشید تكیه مي زند، اما افسوس كه اهريمن بر وجود ضحاك 
سیطره يافته و تاريكي او تمام ش��هر را فرامي گیرد. در اين میان آفريدون كه 
كودكي است كشاورززاده، متولد مي شود و براي دادخواهي خون پدر و مادرش 

پیرو كاوه آهنگر قیام مي كند.«
 بازيگراني همچون پرويز پرس��تويي، لیال حاتمي، حامد به��داد، بیتا فرهي، 
اشكان خطیبي، اكبر زنجان پور، باران كوثري، حسن پورشیرازي، فرخ نعمتي، 
شقايق فراهاني، مجید مظفري، زهیر ياري، بانیپال شومون و ملیكا شريفي نیا 
صداپیشگي اين انیمیشن را برعهده داشته اند. همچنین كريستف رضاعي به 
عنوان آهنگساز، علیرضا علويان به عنوان طراح و تركیب صدا و ژينوس پدرام به 

عنوان تدوينگر در اين پروژه همكاري داشته اند. 

اهداى جايزه كتاب سال شهيد همداني
اولين جايزه كتاب س�ال سردار شهيد حس�ين همداني 
به برتري�ن آثار در ح�وزه مدافع�ان حرم اهدا مي ش�ود. 
به گزارش مهر، آيین معرفي برگزيدگان اولین جايزه س��ردار 
ش��هید حس��ین همداني)اولین دوره انتخاب كتاب مدافعان 
حرم( روز دوشنبه 27آبان ماه از ساعت 15 در تاالر سوره حوزه 
هنري برگزار مي شود. جايزه كتاب سال سردار شهید حسین 
همداني با هدف ارج گذاري به صاحبان قلم در حوزه موضوعي 
دفاع از حرم و گردآوري تالیفات ارزشمند اين حوزه، شناسايي 
نويسندگان و ش��اعران توانمند و مس��تعد، آسیب شناسي و 
جريان س��ازي ادبیات جديد مقاومت با توجه به رويدادهاي 

سال هاي اخیر در منطقه خاورمیانه و... برگزار مي شود. 
......................................................................................................

وزير ارشاد: هنرهاي تجسمي ظرفيت هاي 
بسياري براي اقتصاد هنر دارد

وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي ضمن بازديد از نخستين 
نمايشگاه آثار تجسمي هنرمندان پيشکسوت معتقد است 
كه شاخه هاي مختلفي براي فعال سازي اقتصاد هنر وجود 
دارد كه هنرهاي تجس�مي هم از جمله اين شاخه هاست 
و ظرفيت بس�ياري براي اقتص�اد هنر به ش�مار مي آيد. 
به گزارش »جوان« به نقل از رواب��ط عمومي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پیش از ظهر 
ديروز با حضور در بنیاد آفرينش هاي فرهنگي- هنري نیاوران 
از نخس��تین نمايشگاه آثار تجس��مي هنرمندان پیشكسوت 
بازديد كرد. س��یدعباس صالحي در حاشیه اين بازديد گفت: 
اين نمايشگاه داراي سه ويژگي است كه به عنوان مزيت هاي 
آن به شمار مي آيد. اولین ويژگي اين نمايشگاه اين است كه 
توانسته از اساتید برجسته پیشكسوت در شاخه هاي مختلف 
جذب آثار كند. صالحي ادامه داد: دومین ويژگي و مزيت اين 

نمايشگاه صرفاً تهراني نبودن آن است. 
در اين نمايشگاه از اس��تان هاي مختلف آثار هنرمندان وجود 

دارد كه سومین ويژگي اين نمايشگاه اين است. 
.........................................................................................................

فراخوان اولين جشنواره گرافيک 
دانش آموزي 

همزم�ان ب�ا هفت�ه نوج�وان فراخ�وان اولي�ن دوره 
جش�نواره گرافي�ک دانش آموزي مدرس�ه اعالم ش�د. 
به گزارش فارس، جش��نواره گرافیك دانش آموزي »مدرسه« 
با هدف كش��ف اس��تعدادهاي هنري دانش آموزان سراس��ر 
كشور فعالیت خود را آغاز كرده است. اولین جشنواره گرافیك 
»مدرس��ه« در دو بخش اصلي لوگو و پوس��تر و بخش جانبي 
اينفوگرافیك برگزار خواهد شد. ش��ركت در همه بخش هاي 
جشنواره آزاد است و از هر شركت كننده در مجموع حداكثر 
چهار اثر قابل قبول است. موضوعات فراخوان عبارتند از: احسان 
و نیكوكاري، علم و فناوري، چگونگي حل مش��كالت مدرسه، 
خانواده و گفت وگوي بین نسلي، ايران آينده و عفاف و حجاب 
از موضوعات پیش��نهادي اين جشنواره اس��ت. دانش آموزان 
سراسر كشور در همه مقاطع تحصیلي مي توانند براي شركت 
در جشنواره آثار خود را تا 15آذر ماه 98 در سايت جشنواره به 

نشاني www. madresefestival. ir ارسال كنند. 
.........................................................................................................

»تورقوزآباد« روي ميز تدوين رفت 
فيل�م كم�دي» تورقوزآب�اد« جديدترين س�اخته علي 
شاه حاتمي پس از پايان فيلمبرداري به مرحله تدوين رسيد. 
 به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي فیلم س��ینمايي 
»تورقوزآب��اد«، جديدترين محص��ول مركز فیلم و س��ريال 
عصر با ن��ام »تورقوزآباد« ب��ه كارگرداني علي ش��اه حاتمي و 
تهیه كنندگي جلیل ش��عباني كه چندي پیش فیلمبرداري 
آن به پايان رس��یده بود، وارد مرحله تدوين ش��د. در خالصه 
داستان اين فیلم پربازيگر آماده است: »دروغ هیچ وقت كارساز 
نیست! عمدتاً دردسرساز مي شود...« نیما شعبان نژاد، هومن 
حاجي عبداللهي، محمد بحراني، مجید مظفري و سیما تیرانداز 

از بازيگران اصلي اين فیلم هستند. 
.........................................................................................................

 سرگروه هاي سينمايي تا نوروز ۹۹ 
حذف مي شوند

ي�ک تهيه كننده س�ينما از احتمال حذف س�رگروه هاي 
سينمايي تا نوروز ۹۹ خبر داد. 

داريوش بابائیان تهیه كننده س��ینما درباره آخرين وضعیت 
حذف س��رگروه هاي سینمايي به باش��گاه خبرنگاران جوان، 
گفت: تا جايي كه من ش��نیده ام طرح حذف س��رگروه هاي 
سینمايي در دست كارشناسي است و به احتمال زياد از نوروز 
99 سرگروه نداريم. سازمان سینمايي كار هايي را در اين باره 
انجام داده است و سینمادارها و سرگروه ها هم ناراحت هستند 
اما كار بايد به گونه اي پیش برود كه رانت با عنوان سرگروه يا 
پخش كننده داراي سرگروه، از بین برود. اگر اين اتفاق بیفتد، 
فیلم ها يكدست مي ش��وند و فیلم هاي قوي و ضعیف جايگاه 

خود را در اكران پیدا مي كنند.

مصطفي محمدي     ديده بان 

    دريچه


