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به هر مق�دار )از دنيا( قناعت 

كن�ی، همان ب�راى ت�و كافی 

است.

اگ�ر تهيه كنن�ده حرف�ه اي داش�ته باش�يم مح�ال 
اس�ت ش�اهد رونق توليد كمدي هاي س�خيف باش�يم 
چراكه تهيه كنن�ده حرفه اي  اس�ت كه ب�ه توليد جهت 
مي ده�د و زيربن�اي ي�ك كار حرف�ه اي را مي س�ازد. 
رامتین خداپناهي با اش��اره به اين مطلب به »جوان« گفت: 
واقعیت آن است كه در س��ینما يك روند نزولي را در بخش 
تولید طي مي كنیم. فیلم هاي قابل تأمل ما كم شده است و 
عمده آثار گرفتار يك دوقطبي هستند؛ يا فیلم هاي حمايتي و 
به اصطالح سفارشي هستند كه از طريق بعضي از سازمان ها و 
نهادها تولید مي شود و آن هم در راستاي سیاست هاي همان 
نهاد است و بعضاً به دلیل ضعف فیلمنامه مخاطب عام ندارند 
يا فیلم هاي چیپ و ارزان كه با همان فیلم هاي قبل از انقالب 
يا به قول معروف فیلمفارسي، تفاوتي ندارد. اين بازيگر با نقد 
سینماي تجاري س��طحي ادامه داد: در اين نوع سینما فقط 
شايد اسامي فیلم ها عوض شده اس��ت و تفاوت چنداني در 
قالب و داستان پردازي با فیلمفارسي نمي بینیم. فیلم تجاري 
خوب ساختن هم هنر است ولي متأسفانه اغلب فقط به اين 
فكر مي كنند كه چگونه جیب شان را پر كنند و آن هم به شكل 
داللي، نه به شكل صنعتي و با تمركز بر سرمايه گذاري دقیق. 
خداپناهي خاطرنشان ساخت: متأسفانه در اغلب فیلم هاي 
تجاري از يك مكانیسم تكراري براي جلب مخاطب استفاده 
مي ش��ود كه همان بزن و بكوب هاي س��طحي و آبگوشتي 
است. همان لوده بازي فیلمفارسي را با چاشني رقص و آواز 
 به خورد مردم مي دهیم و حتي در همان لوده بازي يا آواز هم

نوآوري نداريم!
بازيگر »بانوي عمارت« و 
»مزرعه پدري« افزود: در 
كتب آموزشي نزديك 20 
آيتم براي خلق كمدي 
توضیح داده شده است 
ولي متأس��فانه در اغلب 
آثار كم��دي فقط هجو 
ديده مي شود؛ هجوهاي 
سبك كه آن هم بیشتر در قالب گفتار اتفاق مي افتد. در تعريف 
ژانرهاي متفاوت سینما، يك ژانر هم با زيرشاخه هاي متفاوت، 
كمدي نامیده مي شود. كمدي تعريف و قالب دارد و در شیوه 

اجرايي بايد قائل به اين قالب ها بود. 
اين بازيگر 48ساله كه سابقه سال ها تدريس هم دارد با بیان 
اينكه زيربناي مشكالت سینما نداشتن تهیه كنندگان حرفه اي 
اس��ت، اظهار داشت: در س��ینماي حرفه اي، تهیه كنندگان 
حرفه اي هستند كه امور تولید را پیش مي برند. در هالیوود به 
واسطه همین حرفه اي گري تولید است كه محصوالتي خلق 
مي شود كه در كل دنیا س��روصدا مي كنند ولي متأسفانه در 

ايران هیچ گاه تهیه كنندگي را جدي نگرفته ايم. 
خداپناهي گفت: مدام مي گويند چرا سناريس��ت حرفه اي 
نداري��م ولي من معتق��دم تهیه كننده حرف��ه اي نداريم كه 
زيربناي حرفه اي را بچیند. تهیه كننده حرفه اي است كه سراغ 

كارگردان و نويسنده حرفه اي مي رود.

سالك با انتقاد از كاهش ۱5درصدي بودجه فرهنگي:

 كسري بودجه دولت 
همواره از حوزه فرهنگ تأمين شده است

 جايزه جشنواره فيلم فجر 
براي فيلم هاي مروج كاهش توليد پسماند

رئي��س  ن�اي��ب      خبر 
كميسيون فرهنگي 
مجلس با انتق�اد از كاهش ۱5درص�دي بودجه 
فرهنگي سال 99 كل كشور در قياس با سال 9۸، 
گفت: دولت همواره كس�ري بودجه خ�ود را از 

حوزه فرهنگ تأمين مي كند. 
حجت االسالم احمد سالك در گفت وگو با »خانه 
ملت« ب��ا انتقاد از كاهش 15درص��دي اعتبارات 
فرهنگي بودجه س��ال 99 كل كشور، عنوان كرد: 
علت آش��فتگي وضعیت فرهنگ در كشور ريشه 
در برنامه ريزي ها و سیاستگذاري هاي بودجه اي 
دارد كه هیچ توجهي به تأثیر كار فرهنگي ندارند. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 

با بیان اينكه نگاه رئیس جمهور و مسئوالن برنامه 
و بودجه كشور به حوزه فرهنگي نگاهي سطحي 
اس��ت، افزود: تا زماني كه اين نگرش تغییر نكند، 

وضعیت فرهنگ كشور بهبود نمي يابد. 
وي ادامه داد: نكته ديگري كه همواره طي سالیان 
گذشته به چش��م خورده اس��ت، جبران كسري 
بودجه دولت از محل بودجه هاي فرهنگي است در 
حالي كه اين رويه نادرست بايد تغییر كند. سالك 
اضافه كرد: اين در حالي اس��ت كه ه��ر بار اتفاق 
ناگواري مانند حوادث آبان ماه امسال رخ مي  دهد، 
همه مدعي مي ش��وند كه فرهنگ بهینه نشده و 
وضعیت فرهنگي مردم وخیم ش��ده درحالي كه 
هیچ گامي در جهت بهینه سازي فرهنگ برداشته 
نمي شود. وي تصريح كرد: در صورت قطع شدن 
بودجه فرهنگ، میدان به فرهنگ هاي بیگانه داده 
مي شود. فرهنگ بايد در وزارت آموزش و پرورش 
و آموزش عالي ديده ش��ود تا اينچنین دشمن بر 
مردم موج سواري  نكند و مطالبات بحق مردم را 
به حاشیه نبرد. نايب رئیس كمیسیون فرهنگي 
مجلس همچنی��ن از كاهش 80درصدي بودجه 
قرآني انتقاد و اضافه كرد: در كمیس��یون تلفیق 

امید به اصالح اين ارقام داريم.

جايزه »كاپ« ب�ه فيلم هاي مروج كاهش توليد 
پس�ماند در بخش تجلي اراده ملي جش�نواره 

فجر  اهدا خواهد شد. 
صدرالدي��ن علي پور مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران با اشاره به حمايت سازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران از فیلم هاي مروج 
فرهنگ كاپ )كاهش پسماند( به عنوان برند حوزه 
مديريت شهري در جشنواره فیلم فجر گفت: كاهش 
پسماند )كاپ( نقطه عطفي در مديريت پسماند شهر 
تهران است كه بايد از سوي اصحاب فرهنگ، رسانه 
و هنر مورد حمايت ق��رار گیرد تا با كاهش تحمیل 

هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محیطي به 
شهروندان و نسل هاي آينده مواجه شويم. علي پور 
توضیح داد: اين سازمان در راستاي آموزش و نهادينه 
كردن فرهنگ صحیح مديريت پس��ماند از طريق 
هنرهفتم در سي و هشتمین جش��نواره فیلم فجر 
با حضور در بخش »تجلي اراده ملي« از س��ه فیلم 
برگزيده كه به ترويج و اشاعه اهداف زيست محیطي 
سازمان مديريت پسماند مي پردازند، در چارچوب 
ضوابط جشنواره قدرداني می كند و به فیلم هايي كه 
بیشترين تأكید را بر موضوع كاهش پسماند دارند، 

»جايزه كاپ« اهدا خواهد كرد.

مراسم بزرگداشت 

محمد صادقي
  گفت و گو

شهداي هنرمند با 
عنوان »ش�اهدان 
ش�يدايي« به همت سازمان بس�يج هنرمندان 
امروز در ح�وزه هنري برگزار مي ش�ود. به اين 
بهانه »ج�وان« در گفت وگو با امي�ر نصيربيگي  
مسئول سازمان بسيج هنرمندان كشور به ابعاد 
اين رخداد فرهنگي، ارزشي و لزوم پاسداشت 
مق�ام ش�هداي هنرمن�د پرداخت�ه اس�ت.

        
با وجود اينکه شهداي هنرمند، به دليل 
خاستگاه فکري و اجتماعي شان از جمله 
شهداي شاخص هستند، به نظر مي رسد 
هنوز در پاسداش�ت مقام اين ش�هداي 
گرانقدر كارهاي انجام نشده زيادي باقي 
مانده است، بس�يج هنرمندان به عنوان 
يك نهاد مرجع، چه فعاليتي در اين زمينه 

داشته است؟
يكي از اقدامات اساسي سازمان بسیج هنرمندان 
در سنوات گذش��ته كه با همفكري و اجماع نظر 
همه مديران و هنرمندان دغدغه مند و دلس��وز و 
انقالبي صورت گرفت با توجه به خأل و نیاز موجود 
كه سال ها نیز توسط نهادها و سازمان هاي هنري 
و ادب��ي مورد غفلت ق��رار گرفته ب��ود راه اندازي 
دبیرخانه تخصصي كنگره ش��هداي هنرمند در 
رش��ته هاي مختلف هنري و ادبي بود كه به تبع 
آن بايد پس از شناس��ايي مرحله اي ك��ه ابتدا از 
كانون هاي بس��یج هنرمندان در شهرس��تان ها 
آغاز و سپس در ادامه به س��ازمان هاي استاني و 
در نهايت به سازمان بسیج هنرمندان مركز ختم 
مي ش��د، جمع آوري اطالعات تخصص��ي و آثار 
شهداي هنرمند بود كه يقیناً كار بسیار سنگین و 
بزرگي بود اما بحمداهلل با تالش شبانه روزي همه 
هنرمندان بسیجي و همراهي و همكاري عوامل 

سازماني اين امر محقق شد. 
اي�ن اطالع�ات ش�امل تمامي ش�هداي 

هنرمند در سراسر كشور است؟
كار هنوز به پايان نرسیده است. مسیري كه آغاز شده 
قطعاً براي تكمیل هر چه بیشتر اطالعات تخصصي 
شهداي هنرمند يا شناسايي شهداي هنرمندي كه 

به هر دلیل در اين مرحله موفق به شناس��ايي نشده 
بودند ادامه خواهد داش��ت و دبیرخان��ه با همراهي 
انجمن هاي تخصصي سازمان مركزي و استاني موارد 

را پیگیري مي نمايند. 
امروز ش�اهد برگزاري مراسمي با عنوان 
»شاهدان ش�يدايي« هس�تيم، هدف از 

برگزاري اين همايش چيست؟
هدف پاسداش��ت ش��هداي هنرمند، تجديدعهد با 
آرمان شهداي عرصه هنر و ادبیات و تجلیل و تكريم 
و پاسداشت شهیدان اين عرصه است. از ديگر اهداف 
آن معرفي الگوهاي برتر به جامعه هنري و نسل هاي 
نوجوان و ج��وان و در نهايت تعال��ي و اعتالي هنر 
انقالب اسالمي و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي هنر 
راستین و متعهد و ترويج سبك زندگي و سیره عملي 
شهداي هنرمند در كشور و تولید آثار هدفمند و مؤثر 

با محوريت شهداي هنرمند است. 
با توجه به قرار گرفتن در چهلمین س��ال تش��كیل 
شجره طیبه بسیج و با توجه به نقش ويژه و راهبردي 
هنرمندان در فرهنگ و تمدن نوين اسالمي و عالقه 
نس��ل جوان به ارتباط گیري بیشتر با جامعه هنري 
و تأثیرپذيري از آث��ار هنري و ادبي ب��ا تدبیر و نظر 
مساعد رياست محترم سازمان بسیج مستضعفین و 
اعالم آمادگي بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كنگره »شاهدان شیدايي« با هدف تجلیل و تكريم 
از خانواده هاي ش��هداي هنرمن��د طراحي گرديد و 

با همراه��ي جامعه هنرمندان انقالب��ي عزيز و همه 
دلس��وزان عرصه فرهنگ و هنر به حول و قوه الهی 

اجرا مي شود. 
تا به حال چند شهيد هنرمند شناسايي 

شده اند؟
دبیرخان��ه تخصصي كنگ��ره ش��هداي هنرمند از 
س��ال 1387 در س��ازمان بس��یج هنرمن��دان 
راه اندازي و تشكیل شده و تا امروز توفیق يافته ايم 
2هزارو159شهید هنرمند را در رشته هاي مختلف 
هنري و ادبي از سراس��ر ايران اس��المي شناسايي 
كرده و نس��بت به جم��ع آوري اطالعات تخصصي 
و آثارشهداي هنرمند واالمقام انجام وظیفه نمايیم. 
به موازات راه اندازي دبیرخانه كنگره شهداي هنرمند 
كشور كنگره هاي تخصصي و موضوعي در رشته هاي 
هنري و ادبي طراحي و در استان هاي مختلف كشور 
اجرا شده اس��ت، مانند كنگره 151ش��هید عرصه 

فیلم و سینما، كنگره 432ش��هید عرصه هنرهاي 
تجس��مي با عنوان تنديس مقاومت ك��ه در كرمان 
برگزار شد، كنگره 135شهید عرصه عكس با عنوان 
يك پلك آسمان در يزد و كنگره 456شهید عرصه 
هنرهاي نمايش��ي با عنوان ملكوتیان صحنه كه در 

اردبیل برگزار شد. 
به عن�وان مس�ئول بس�يج هنرمندان، 
شاخصه شهيد هنرمند را در چه مواردي 

مي دانيد؟
ويژگي ش��هداي هنرمند انقالب اس��المي در گام 
اول اين ب��ود كه ش��هادت را بزرگ تري��ن افتخار و 
هنر خ��ود مي دانس��تند و از هر گون��ه تعلق و رنگ 
و دانه كه پايبندش��ان شود رس��ته بودند و همواره 
هنرشان و موضوع آثار هنري شان از جنس مردم و 
براي مردم بود. خود را فراتر از مردم نمي دانستند و 
سعي مي نمودند آينه صادق درد مردم و درد جامعه 

اسالمي شان باشند. 
هنرش��ان همواره با تمام عیار در وس��ط میدان 
و عرص��ه جنگ نرم ب��ود تا به واس��طه تولیدات 
هن��ري و رس��الت هنرمندان��ه خ��ود ارزش ها، 
آرمان ها و فضیلت هاي اصلي انقالب را پايدارتر و 

مستحكم تر سازند. 
 هنرمندان شهيد در عرصه دفاع از حرم 

چگونه عمل كردند؟
هنرمندان شهید آنگاه كه انقالب در عرصه هاي 
س��خت نیازمند حضورش��ان بود با شوق و امید 
رهس��پار جبهه هاي حق علیه باطل بودند و آن 
زمان كه بايد از هنر و هنرمندي خود براي صدور 
پیام انق��الب، تربیت هنرمن��د انقالبي و حضور 
نقش آفرين در عرصه هاي فرهنگي و هنري بهره 
مي جستند با تمام وجود و بهره گیري از تعهد و 
تخصص نقش خويش را ايف��ا مي نمودند، حتي 
آن زمان ك��ه صداي »هل من ناص��ر ينصرني« 
مس��لمانان را ش��نیدند ماوراي مرزهاي ايران 
اسالمي بي هیچ مالحظه اي لباس »كلنا عباسك 
يا زينب« به ت��ن كردند و با قل��م و رنگ و همه 
داشته هايشان عازم شدند تا مبادا حرم به دست 
داعش��ي هاي وحش��ي بیفتد. اينان هنرمندان 
واقعي و راستین انقالب اسالمي هستند كه درود 

خدا بر آنها.

مسئول سازمان بسيج هنرمندان در گفت وگو با »جوان«:

 »شاهدان شيدایي«
به دنبال ارائه سيره عملي شهداي هنرمند است

رامتين خداپناهي بازيگر سينما در گفت وگو با »جوان«:

كمدي هاي سخيف حتي در لوده بازي هم خالقيت ندارند
ويژگ��ي ش��هداي هنرمن��د اي��ن 
ب��ود ك��ه ش��هادت را بزرگ تري��ن 
افتخ��ار و هنر خود مي دانس��تند 
و از هر گون��ه تعلق و رن��گ و دانه 
كه پايبندشان ش��ود رسته بودند

يك بودجه و چند نکته
ارائه اليحه بودجه س��ال99 از س��وي دولت ب��ه مجلس و 
ريزهزينه هاي اعالم ش��ده براي زيرمجموعه هاي سینمايي 

حاوي برخي نكات قابل تأملی است. 
در بودج��ه پیش��نهادي دول��ت ب��راي س��ال99، نزديك 
744میلیارد بودجه براي وزارت ارش��اد در نظر گرفته شده 
اس��ت كه از اين رقم 210میلیاردش)نزديك 30درصد( به 

سازمان سینمايي مي رسد. 
اينكه اين 210میلیارد دقیقاً چگونه هزينه مي شود در قالب 
اين شرح آمده است: 17میلیارد در بخش حمايت از جشنواره 
ملي و جهاني فیل��م فجر، 2میلی��ارد براي حماي��ت از هنر 
تجربه و اكران فیلم هاي خ��اص، 15میلیارد در بخش كمك 
به تشكیالت و نهادهاي صنفي)فارابي و خانه سینما و مركز 
گسترش و انجمن سینماي جوان( و موزه سینما، 133میلیارد 
در بخش كمك به گسترش سینماي ملي، 25میلیارد براي 
تولید فیلم فاخر، 2میلیارد براي تولید مشترك سینمايي با 
ديگر كشورها و 11میلیارد براي حمايت از ساير رويدادهاي 
سینمايي پیش بیني شده است. با كنار هم قرار دادن ارقام باال 
به عدد 172میلیارد مي رسیم كه 38میلیارد اختالف دارد با 

بودجه 210میلیارد در نظر گرفته شده براي سینما. 
آن 38میلیارد باقي مانده صرف چه خواهد شد؟ صرف هزينه 
پشتیباني سازمان سینمايي مي ش��ود يا تنخواهي است در 

اختیار رئیس سازمان براي استفاده در مواقع ضروري؟
به جز اين در ش��رح ريزهزينه هاي بودجه سال99 سینما به 
رقم هنگفت 133میلیارد برمي خوريم كه ظاهراً براي كمك 
به گسترش سینماي ملي اختصاص يافته ولي دقیقاً مشخص 
نیس��ت اين رقم كجا و در چه بخش هايي بايد هزينه شود؟ 
133میلیارد جهت گس��ترش كدام وجه از سینماي ملي؟ 

صرف تولید يا صرف زيرساخت؟
رقم هنگف��ت 17میلیاردي ب��راي خرج در جش��نواره هاي 
فجر هم محل مداقه اس��ت. وقتي جش��نواره فجر به ادعاي 
برگزاركنندگان به برندي بدل شده كه همه جور اسپانسري 
س��راغش مي رود چرا باز هزينه اي چنین هنگفت از سوي 
اين جشنواره بر گرده دولت سوار مي شود؟ رقم 25میلیارد 
در نظر گرفته شده براي تولیدات فاخر نیز بايد شفاف سازي 
ش��ود. مقصود از تولیدات فاخر دقیقاً چه تولیداتي اس��ت؟ 
تولیدات تاريخي- مذهبي يا تولیدات دفاع مقدس؟ به جز 
اين چنین بودجه اي چگونه و از طريق كدام نهاد دراختیار 
فیلمسازان قرار مي گیرد تا حاشیه ساز نشود؟ به نظر مي رسد 
س��ازمان س��ینمايي بايد درباره اين نكات بودجه اي حتماً 

شفاف سازي كند.

پيمان قادري      یادداشت

    سينما

بزرگداشت جيراني در جشنواره  فجر
فريدون جيراني به پاس نزديك چهار دهه فعاليت حرفه اي 
و مؤثر در سينما در جشنواره فيلم فجر تجليل خواهد شد. 
به گزارش »جوان« به پاس نزديك چهار دهه فعالیت حرفه اي و 
مؤثر در سینما، از فريدون جیراني در جشنواره فیلم فجر تجلیل 
خواهد ش��د. جیراني كه در ادوار جش��نواره فیلم فجر به عنوان 
روزنامه نگار، منتقد، كارگردان، نويسنده، تهیه كننده و عضو هیئت 
انتخاب و داوري حضور مؤثري داش��ته متولد 1330در كاش��مر 
است. او حضور در س��ینماي حرفه اي را در سال 1360 با نوشتن 
فیلمنامه فیلم »آفتاب نشین ها« تجربه و فعالیت در مطبوعات را 

با سردبیري در مجله سینما در سال 1370 آغاز كرد.
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