
»اوج 110« درباره شهيد ستاري كليد خورد
فيلمبرداري فيلم س�ينمايي »اوج 110« با موضوع ش�هيد 
ستاري به كارگرداني سياوش سرمدي و تهيه كنندگي جليل 
ش�عباني با حضور فرمانده نيروي هوايي ارتش آغاز ش�د. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عموم��ي »اوج ۱۱۰«، 
اميرعزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش در اين مراسم 
ضمن تشكر از عوامل اين فيلم گفت: ساخت اين فيلم بسيار مهم 
و ارزشمند است زيرا شهيد ستاري زيرساخت هايي ايجاد كرد 
كه هنوز ما در حال استفاده از آنها هستيم. شهيد ستاري روي 
جوانان سرمايه گذاري كرد و بسياري از دانشجوياني كه شهيد 

ستاري آموزش داد امروز در زمره فرماندهان هستند. 
سياوش سرمدي كارگردان فيلم نيز با اش��اره به اينكه حدود 
سه سال براي نگارش فيلمنامه اين فيلم و بعد ساخت آن كار 
مطالعاتي و پژوهشي كرده اس��ت، گفت: خوشحالم كه امروز 
درباره شهيد ستاري يك فيلم سينمايي مي سازيم، زيرا شهيد 
ستاري خدمات زيادي به كشور و نظام كرد و كسي بود كه در 
خودكفايي نيروي هوايي ارتش تالش زيادي كرد و ما س��عي 
كرديم در فيلم »اوج ۱۱۰« به بخشي از اين تالش ها بپردازيم. 
اميدوارم با همكاري هاي ارتش بتوانم اين فيلم را به جشنواره 

فيلم فجر امسال برسانم. 
.............................................................................................................

»23 نفر« از 13 آذر به سينماها مي آيد
 همزمان با مش�خص ش�دن زمان اك�ران فيلم س�ينمايي
»23 نفر« به كارگرداني مهدي جعفري از پوستر رسمي اين 

فيلم رونمايي شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي فيلم، فيلم سينمايي 
»۲۳ نفر« به كارگرداني مهدي جعفري و تهيه كنندگي مجتبي 
فرآورده از چهارشنبه ۱۳آذر ماه در سينماهاي سراسر كشور به 
اكران در خواهد آمد. اين فيلم سينمايي موفق به دريافت سيمرغ 
بهترين فيلم از نگاه ملي جش��نواره سي و هفتم فيلم فجر، پروانه 
زرين بهترين فيلم و بهترين كارگرداني از جشنواره فيلم كودك و 
نوجوان اصفهان و فيلم برگزيده يونس��كو در ايران شد. بنابراين 
گزارش، »۲۳ نفر« ب��ه تهيه كنندگي مجتبي ف��رآورده، روايت 
گروهي از رزمندگان نوجوان ايراني است كه در جريان جنگ ايران 

و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نيروهاي عراقي درآمدند. 
.............................................................................................................

فراخوان هجدهمين جشنواره 
نمايش عروسكي تهران 

فراخوان هجدهمين جشنواره بين المللي نمايش عروسكي 
تهران- مب�ارك ب�ه دبيري گلزار محمدي منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط  عمومي اداره كل هنرهاي 
نمايشي، هجدهمين جش��نواره بين المللي نمايش عروسكي 
تهران- مب��ارك از ۱۰ تا ۱۸ مردادماه ۱۳۹۹ ب��ا دبيري گلزار 
محمدي در ۹ بخش نمايش صحنه اي، نمايش هاي خياباني و 
محيطي، نمايش عروسكي ملل، نمايش هاي سنتي عروسكي، 
ايده هاي نو، پايان نامه هاي برتر دانشجويي، نمايش عروسكي 
در فضاي مجازي، مسابقه عكاسي نمايش عروسكي و پژوهش، 

آموزش و نشست هاي تخصصي برگزار مي شود. 
.............................................................................................................

 »بانوي عمارت« از شبكه آي فيلم
پخش مي شود

مجموع�ه تلويزيون�ي »بان�وي عم�ارت« ب�ه كارگرداني 
»عزيزاهلل حميدنژاد« از ش�بكه آي فيلم پخش مي ش�ود. 
مجموعه تلويزيوني بانوي عمارت كه س��ال گذشته روي آنتن 
رفت و با استقبال بسياري از سوي مخاطبان مواجه شد، بناست 

از ۱۶ آذرماه روي آنتن شبكه آي فيلم برود. 
س��ريال »بانوي عمارت« ملودرامي عاشقانه است كه مقطعي 
از تاريخ قاجار را روايت مي كند و در اليه هاي زيرين به شرايط 
اجتماعي و سياس��ي آن زمان مي پ��ردازد. تهران، كاش��ان و 
قزوين ش��هر هايي هس��تند كه اين مجموعه تلويزيوني در آن 

تصويربرداري شده است. 
.............................................................................................................

 دبير جشن منتقدان سينمايي
 معرفي شد

جعف�ر گ�ودرزي ب�ه عن�وان دبي�ر س�يزدهمين جش�ن 
بزرگ منتق�دان و نويس�ندگان س�ينمايي معرفي ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عموم��ي انجمن صنفي 
منتقدان، جعفر گ��ودرزي عضو هيئت مدي��ره انجمن صنفي 
منتقدان و نويس��ندگان آثار س��ينمايي ايران ب��ه عنوان دبير 
سيزدهمين جش��ن بزرگ منتقدان و نويس��ندگان سينمايي 
انتخاب شد. با تصميم هيئت مديره انجمن صنفي منتقدان و 
نويسندگان آثار سينمايي، جعفر گودرزي براي سومين سال 
پياپي به عنوان دبير اين جشن انتخاب و معرفي شد. اين اولين 
جشن منتقدان است كه پس از تأسيس انجمن صنفي منتقدان 
و نويسندگان آثار سينمايي برگزار مي شود و طي آن، آكادمي 
داوري انجمن، برگزيدگان خود در سي و هفتمين جشنواره ملي 

فيلم فجر و جشنواره جهاني فجر را معرفي مي كند. 
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حكمت 384 
به دنيا آرامش يافت�ن در حالی كه 
ناپايدارى آن مش�اهده می گردد، 
از نادانی است و كوتاهی در اعمال 
نيكو با وجود يقين ب�ه پاداش آن، 
زيانكارى اس�ت و قبل از آزمودن 
اش�خاص، اطمين�ان پي�دا كردن 

به آنها از عجز و ناتوانی است.

   سيدمرتضي ذاكر
مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري با بيان اينكه عبارت 
»تئاتر براي همه« هنوز يك شعار است! مي گويد: كدام خانواده 
اين روزها مي تواند 120هزار تومان پول بليت تئاتر تهيه كند؟! 
تئاتر بايد در كنار مردم باشد و دغدغه هاي آنها را مطرح كند. 
كوروش زارعي در نشست خبري چهاردهمين جشنواره سراسري 
تئاتر مردمي بچه هاي مس��جد عنوان كرد: اين جش��نواره براي 
حوزه هنري يك رويداد اس��تراتژيك و مهم اس��ت. بعد از حضور 
من در مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري اين س��ومين دوره 
برگزاري آن است. نزديك دو دهه اين جش��نواره برگزار نشد و با 
آمدن ما دوباره جريان برگزاري آن آغاز شد. وي با بيان اينكه سال 
 گذشته اتفاق خوبي بين حوزه هنري و ستاد هماهنگي كانون هاي 
فرهنگي- هنري مس��اجد اتفاق افتاد و تفاهمنام��ه اي مبني بر 
همكاري اين دو نهاد امضا شد، افزود: قرار بر اين است كه انرژي دو 
مجموعه تجميع شود و عالوه بر همكاري در جشنواره بچه هاي 
مسجد در توليد نمايشنامه، آموزش و س��اير رويدادهاي مرتبط 
مش��اركت و تعامل بين ش��ان صورت بگيرد. از جمله اينكه سال 
قبل همزمان با 4۰سالگي انقالب 4۰گروه نمايشي در 4۰مسجد 
به اج��را پرداختند. مدير مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري با 
اشاره به اينكه بچه هاي مسجد شامل نيروهاي جوان و نوجوان و 
مردمي حتي شامل داوران اس��ت، گفت: اين جشنواره به جوانان 
فرصت آزمون و خطا مي دهد تا آينده سازان تئاتر باشند. نكته مهم 
اين جشنواره گروه محوري در آن اس��ت. جوايز به گروه ها تعلق 

مي گيرد، سال آينده داوري كارها هم تغيير خواهد كرد. 

زارعي عنوان كرد: شركت كنندگان اين جشنواره جوان و نوجوان 
هس��تند و نگاه به كار آنها، تئاتر حرفه اي نيس��ت زي��را هدف ما 
استعداديابي اس��ت. ما گروه هايي داريم كه در مساجد روستاها، 
تئاتر را به طور جدي دنبال مي كنند و با كش��ف و شناسايي آنها 
جريان آموزشي بلندمدتي برايشان آغاز مي شود تا به تئاتر حرفه اي 
كشور معرفي شوند. در اين جشنواره سعي كرديم مسائل مبتال به 
خانواده ها، جوانان و اجتماع را در نمايشنامه هايي كه در دستور كار 
سفارش داريم، مطرح كنيم. همچنين درباره داعش، حقوق هاي 

نجومي و... در اين جشنواره نمايشنامه هايي به اجرا درمي آيند.
وي در پايان خاطر نش��ان كرد: اين نگاه آينده نگرانه در حوزه 
هنري و وزارت ارش��اد براي تربيت نس��لي جديد براي آينده 
تئاتر ضروري است. شعار »تئاتر براي همه« كه هنوز فقط يك 
شعار است! بايد محقق شود. كدام خانواده اين روزها مي تواند 
۱۲۰هزار تومان پول بليت تئاتر تهيه كند؟! تئاتر بايد در كنار 

مردم باشد و دغدغه هاي آنها را مطرح كند.

كوروش زارعي در نشست خبري جشنواره تئاتر »بچه هاي مسجد« مطرح كرد

»تئاتر براي همه« هنوز يك شعار است!

  حسن روانشيد*
براي تاريخ سينماي لهستان مي توان پنج دوره را به 
تفكيك قائل ش��د كه هركدام ش��امل زيربخش هاي 
مختلفي خواه��د ب��ود. دوره اول مربوط ب��ه قبل از 
احياي مجدد كشوري به نام لهس��تان يعني از سال 
۱۸۹5 ت��ا ۱۹۲۰ برمی گ��ردد و دوره دوم كه برابر با 
جمهوري جوان لهس��تان بود يعني از ۱۹۲۰ تا آغاز 
جنگ جهاني دوم را شامل می ش��ود و دوره سوم كه 
زمان اشغال اين كشور در سال هاي ۱۹۳۹ تا ۱۹45 
اس��ت كه خود ب��ه دو دوران يعني س��ينماي درون 
لهستان و سينما در تبعيد تقسيم مي شود اما آنچه از 
سينماي اين كشور در اروپاي شرقي قابل شناخت تر 
اس��ت مربوط به دوره چهارم سينماي لهستان يعني 
دوران سوسياليس��تي آن اس��ت كه بازه��م به چهار 
دوره تقسيم مي ش��ود و آخرين مرحله هنر هفتم در 
اين كش��ور فصل بعد از فروپاشي سوسياليسم در آن 
است كه لهستان و سرزمين Poland و سينماي آن 
در اين ميان جايگاهي متمايز از ديگر كشورها دارد، 
اول اينكه به  عنوان كشوري كه هم از سوي متحدين 
و هم از س��وي متفقين به ش��دت درگير جنگ شده 
بود، دوم اينكه پيشينه اي برجسته در سينما و توليد 
فيلم داش��ت، مدرسه س��ينمايي اش از قديمي ترين 
مراكز آموزش فيلمسازي، سينماگران برجسته اي را 
تربيت كرده بود كه حاال هركدام به شكلي تصويرگر 
جهان و انسان فروپاشيده پس از جنگ خانمان سوز 
بودند. س��ينماگراني چون آندره وايدا، كريس��توف 
زانوسي، يرژي اسكوليموفسكي، رومن پوالنسكي و 
كريشتوف كيشلوفسكي شايد از آشناترين آنها باشند 
كه به  صورت مستقيم يا غيرمس��تقيم به اين مسئله 

پرداخته اند. 
در حالي  كه كريش��توف كيشلوفسكي با اينكه ديرتر 
وارد سينماي حرفه اي لهستان ش��د اما اعتبار قابل 
 مالحظ��ه اي را نه تنه��ا در تكنيك س��ينما بلكه در 
مطالبات آن كسب كرد. سينماي لهستان در ايران به  
خوبي شناخته مي شود چون ايرانيان سينما را دوست 
دارند زيرا قبل از اينكه فيلمس��از باش��ند تماش��اگر 

ساخته هاي غرب و شرق در سالن هاي خود بوده اند. 
شهريور سال ۱۳۹۳ بود كه سفارت لهستان در تهران 
با همكاري خانه هنرمندان به بررس��ي و نمايش آثار 
كريشتوف كيشلوفسكي پرداخت و فيلم »ده فرمان« 
او را از منظر اگزيستانسياليس��تي زير ذره بين برد و 
امروز پس از گذشت يك دوره پنج ساله بار ديگر اين 
فستيوال به همت مؤسسه هنر و تجربه تحت عنوان 
دومين هفته فيلم لهستان در خانه هنرمندان ايران 
واقع در خيابان ايرانشهر برگزار مي شود تا خانم يوآنا 
كاس كراوزه پيرامون هنر س��ينما و توليد مش��ترك 
ايراني- لهس��تاني فيل��م با مخاطبان خ��ود به بحث 
بنشيند و فيلم خود با نام »پاپوشا« توضيح دهد. اين 
فيلم س��اخته يوآنا كاس كراوزه و كريستوف كراوزه 
در س��ال ۲۰۱۳ اس��ت كه همراه با »خداي��ان« به 
كارگرداني لوكاس پالكوسكي محصول سال ۲۰۱4، 
»۸۰ميليون« ساخته والدمار كژيستك محصول سال 
۲۰۱۱، »كاتين« ساخته آندژي وايدا محصول ۲۰۰۷، 
»پرندگان در كيگالي آواز مي خوانند« به كارگرداني 
يوآنا كاس كراوزه و كريستوف كراوزه محصول سال 
۲۰۱۷، »حيوان بزرگ« ساخته ژي اشتور محصول 
سال ۲۰۰۰، »ردپا« به كارگرداني آگنيشكا هوالند و 
كسشيا آداميك محصول سال ۲۰۱۷ در دومين هفته 
فيلم لهس��تان به نمايش درمي آيند كه اين هفته از 
۱۰آذر شروع خواهد ش��د تا خانم يوآنا كاس كراوزه 
روزهاي ۱۰آذر را در خانه سينماي تهران، ۱۱آذر را 
در پرديس سينمايي س��يتي سنتر اصفهان و ۱۳آذر 
را در شيراز به بحث در كارگاه هاي فيلمسازي تحت 
عنوان »س��ينماي هنري ايران و لهس��تان« بپردازد 
كه اميدواريم ضمن دي��دار از اين فيلم ها و همچنين 
شركت در نشس��ت هاي كارگاهي، نقطه نظرات اين 
فيلمنامه نويس و كارگردان معروف را پيرامون ارتباط 
س��ينماي لهس��تان با ميهمان نوازي هاي ايرانيان از 
۱5۰هزار مهاجر جنگ لهستان طي سال هاي ۱۹4۱ 
تا ۱۹4۳ كه يادگارهاي به جا مانده از آن هنوز موجود 

است در نگارشي تازه به  نقد بكشيم. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

تهيه كننده انيميشن سينمايي »فيلشاه« مطرح كرد

كودكان روس از »فيلشاه« استقبال كردند

ضم�ن  »فيلش�اه«  س�ينمايي  انيميش�ن  تهيه كنن�ده 
اع�ام اك�ران اي�ن انيميش�ن در 400س�ينماي روس�يه و 
اتخ�اذ تدابي�ري ب�راي اك�ران جهان�ي آن، از اس�تقبال و 
ارتباط برق�رار كردن ك�ودكان روس ب�ا »فيلش�اه« خبر داد. 
حامد جعفري تهيه كننده انيميشن س��ينمايي »فيلشاه« درباره 
اكران اين اثر در 4۰۰سينماي روسيه به مهر گفت: ما همزمان با 
انجام كارهاي ساخت »فيلشاه«، ش��روع به مذاكره با شركت هاي 
پخش مختلف كرديم. در همان اوايل توانس��تيم پخش كننده اي 
براي حوزه كشورهاي عرب زبان پيدا كنيم كه قرارداد هم بستيم. 
از همين رو »فيلش��اه« در لبنان و چند كش��ور ديگر نمايش هاي 
محدود داشت. جعفري ادامه داد: بعد از آن توانستيم اين فيلم را در 
بازارهاي مختلف مثل بازار برلين و... عرضه كنيم و به اين ترتيب با 
پخش كننده هاي مختلفي آشنا شديم كه يكي از آنها شركت پخشي 
اس��ت كه در حال حاضر با آنها طرف قرارداد هستيم و كار اكران 
روسيه و حوزه كشورهاي شوروي س��ابق را كه شامل قزاقستان، 

قرقيزستان، آذربايجان و... مي شود، انجام مي دهد. دست اندركاران 
اين ش��ركت پخش، كار دوبله »فيلش��اه« را به زبان روسي انجام 
داده اند و بعد از اخذ مجوزها و تبليغات، »فيلشاه« از پنج شنبه هفته 

پيش به طور رسمي در كشور روسيه اكران شد. 
اين تهيه كننده س��ينما تأكي��د ك��رد: ج��داي از فيلم هايي كه 
پخش كننده هاي جدي خارجي داش��ته اند، پيش از »فيلش��اه«، 
فيلم هاي ديگر ايراني تنها به طور محدود نمايش هايي در كش��ور 
روسيه داشتند ولي تاكنون فيلمي نداشته ايم كه به اين صورت و به 

اين گستردگي در اين كشور پخش شود. 
وي افزود: حوزه كودك، حوزه اي اس��ت كه بين كش��ور ما و بقيه 
كشورها مشتركات فرهنگي زيادي دارد، بنابراين وقتي محتوايي 
متناسب كودك توليد مي شود و استانداردهاي كيفي و حداقل هاي 
الزم را دارد زمينه براي ورودش به بازارهاي بين المللي بيش��تر از 
ساير فيلم ها فراهم مي شود. نتيجه زحماتي كه دوستان ما كشيدند 
و كارهايي كه در بازاره��اي بين المللي انجام دادن��د، اكران هاي 
اينچنيني شد البته »فيلشاه« از هفته آينده هم در بالروس اكران 
مي ش��ود. حوزه كودك، حوزه اي اس��ت كه بين كش��ور ما و بقيه 
كشورها مشتركات فرهنگي زيادي دارد، بنابراين وقتي محتوايي 
متناسب كودك توليد مي شود و استانداردهاي كيفي و حداقل هاي 
الزم را دارد زمينه براي ورودش به بازارهاي بين المللي بيشتر از ساير 

فيلم ها فراهم مي شود.
جعفري ادامه داد: طبق گزارش هايي كه به ما از روزهاي اول اكران 
رسيده متوجه ش��ده ايم بچه هاي روس با »فيلشاه« ارتباط برقرار 

كرده اند و استقبال نسبتاً خوبي هم اتفاق افتاده است.

    سیما

   محمدصادق عابديني
 با نزديك شدن به زمان برگزاري سي وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر، فرصت خوبي براي بررسي 
زواياي مختلف اين جش�نواره س�ينمايي به 
دست آمده اس�ت. تركيب ژانرهاي حاضر در 
اين جش�نواره، يك�ي از مواردي اس�ت كه در 
نقد جشنواره فجر به عنوان مهم ترين رخداد 
س�ينمايي كش�ور، زير نظر قرار گرفته است. 
مقايسه كوتاهي ميان تركيب فيلم هاي اكران 
شده در طول سال و22 فيلم حاضر در جشنواره 
فجر، نش�ان دهنده يك نكته مهم است و آن 
حضور كمرنگ فيلم هاي كمدي در جشنواره 
و در مقابل تصاحب گيشه هاي فروش سينماها 
توس�ط اين فيلم هاس�ت. »ج�وان« موضوع 
حضور فيلم هاي كمدي در جش�نواره فجر را 
در گفت وگو با دو فيلمساز بررسي كرده است. 

   مشكل، فيلم كمدي نيست
با آدم ها مشكل دارند

مهران احمدي كه در سي وشش��مين جش��نواره 
فيلم فجر با فيلم كمدي »مصادره« اولين تجربه 
كارگردان��ي را به دس��ت آورد، در گف��ت و گو با 
»جوان« درباره چرايي كم بودن عناوين فيلم هاي 
كمدي در جش��نواره فجر، مي گوي��د: »كم بودن 
تعداد فيلم هاي كم��دي در جش��نواره به خاطر 
مخالفت جشنواره با اين فيلم ها نيست، بلكه معموال 
آنها با افراد و اشخاص مسئله دارند؛ كساني كه جزو 
تيم ها و دسته ها نباشند و مستقل عمل كنند و كم 

صدا تر باشند، جايي در جشنواره ندارند.« 
احمدي با اشاره به اينكه فيلم هاي كمدي حضور 
خوبي در جش��نواره فج��ر داش��ته اند، مي گويد: 
نمونه ه��اي موفقي چ��ون دو اثر مه��م داريوش 
مهرجويي، »اجاره نش��ين ها« و »مهمان مامان« 
نش��ان مي دهد كه كمدي هاي خوب هميشه در 
جشنواره فجر موفق بوده اند. كارگردان مصادره، 
ادامه مي دهد: »در سال هاي اخير فيلم هايي مثل 
»خوب، بد، جلف« و »گشت ارشاد« در جشنواره 
حضور داشته اند، ولي مشكل اين است كه بعضي ها 
اصوال جنس كم��دي را درك نمي كنند و همين 
موضوع باعث مي شود فيلمي مانند »مصادره« كه 
بيشترين تماشاگر را در جشنواره فجر داشته به 
عنوان فيلم برتر از نگاه تماشاگران انتخاب نشود و 

حتي جزو ۱۰تاي اول هم قرار نگيرد.« 
احمدي در پاي��ان درباره فيلم جدي��دش با نام 
»س��گ بند« كه فرم حضور در سي وهشتمين 
جش��نواره فيلم فجر را پر كرده اس��ت، عنوان 
مي كند: »همان طور كه در »مصادره« نيز ادعاي 

ساخت فيلم كمدي را نداشته ام، در اين فيلم نيز 
بحثم اصال كمدي نيس��ت بلكه فضاي فيلم در 
موقعيت هاي طنازانه اي مي گذرد و فيلم كاماًل 

اجتماعي است.« 
   مي شود به كمدي ها در فجر جايزه مستقل 

داد
يك��ي از كمدي هاي س��ال هاي اخير جش��نواره 
فيلم فجر، فيلم »خوب، بد، جل��ف« بود كه اين 
روز ها قسمت دوم آن با نام »ارتش سري« آماده 
اكران ش��ده و زمزمه هاي حضورش در جشنواره 
سي وهشتم به گوش مي رس��د. محسن چگيني 
تهيه كننده »خوب، بد، جل��ف«، در گفت و گو با 
»جوان« به موضوع جدي گرفته نشدن فيلم هاي 
كمدي در جشنواره فيلم فجر مي پردازد و مي گويد: 
»سياستي كه در جشنواره فجر جاري است اقبالي 
به فيلم هاي كمدي ندارد و فيلم هاي خوب كمدي 
مثل »خوب، بد، جلف«، صرفاً به عنوان گرم كننده 
فضاي جشنواره كه مي توانند سالن ها را پر كنند، 
به فجر راه داده مي شوند.« چگيني، ادامه مي دهد: 
»جشنواره فجر فيلم هاي كمدي را جدي نمي گيرد 
با آنكه س��اختن يك كمدي خ��وب و نه مبتذل، 
بسيار سخت تر از ساخت فيلم هاي جدي است.« 
اين تهيه كننده مي گويد: »به نظرم يكي از داليل 
ساخته شدن فيلم هاي كمدي سطحي سياست 
غلط جشنواره فيلم فجر اس��ت، اين جشنواره به 
راحتي مي تواند باعث ارتق��اي فيلم هاي كمدي 
شود. اگر جشنواره فيلم فجر جايزه مستقلي براي 
فيلم هاي كمدي در نظر بگي��رد، همين موضوع 
باعث ايجاد انگيزه براي فيلمس��ازها مي ش��ود تا 

فيلم هاي كمدي بهتري بسازند.«
چگيني تأكيد مي كند: »بارها موضوع حمايت از 
فيلم هاي كمدي در جشنواره فجر و ايجاد جايزه 
مستقل براي آنها را گوشزد كرده ايم ولي متأسفانه 

جشنواره ترجيح مي دهد اين كار را نكند.« 
تهيه كننده »خ��وب، بد، جلف« درب��اره توصيه 
سال گذش��ته يك كارگردان به س��ازندگان آثار 
كمدي براي ندادن آثارش��ان به جش��نواره فجر، 

به خاطر تأثير سوء حضور در جشنواره بر فروش 
فيلم ها، مي گويد: »نه اصال چنين موضوعي نيست، 
فيلم هاي كمدي حاضر در جش��نواره فجر هم از 
فروش خوبي برخوردار بوده اند. مردم براي تماشاي 
فيلم منتظر توصيه منتقدهاي سينما نمي شوند. با 
آنكه اغلب منتقدها از فيلم هاي كمدي خوششان 
نمي آيد، اما جامعه مخاطبان نقد هاي سينمايي 
چندان بزرگ نيس��ت و جز خواص، كسي براي 
تماشاي فيلم در سينما نقد هاي منتقدان را دنبال 
نمي كند.« چگيني ادام��ه مي دهد: »آنچه باعث 
مي شود به كمدي سازان توصيه شود در جشنواره 
فجر حضور نداشته باشند، تاثير منفي همان نقد ها 
و انتقاد ها بر روحيه فيلمس��از اس��ت كه با ضربه 
روحي و رواني ناش��ي از اين برخوردها از ساخت 
فيلم كمدي دلسرد مي ش��ود.« اين تهيه كننده 
س��ينما در پايان مي گويد: »امي��دوارم مديران 
جش��نواره فجر براي حمايت از سينماي كمدي 
به فكر ايجاد جايزه مستقلي براي چنين آثاري در 

جشنواره سال آينده باشند.« 
   س�اختار جش�نواره با س�ينماي كمدي 

نمي خواند!
مس��عود ردايي، تهيه كننده سينما نيز در گفت و 
گو با باش��گاه خبرنگاران جوان به موضوع حضور 
فيلم هاي كمدي در جش��نواره فج��ر پرداخته و 
مي گويد: »س��اختار جش��نواره ها و نوع خواسته  
آنها از فيلمسازان به گونه اي است كه با چارچوب 
ساخت فيلم هاي كمدي سينماي ما مغاير است، 
به همين دليل خود سازندگان تمايل فراواني براي 
حضور در جشنواره فجر ندارند و برگزاركنندگان 
جشنواره نيز قاعدتاً با اين روند روي خوشي به آنها 
نشان نمي دهند. ردايي مي افزايد: هر سال ۲۲ فيلم 
براي جشنواره فجر انتخاب مي كنيم در صورتي 
كه شايد حدود ۱۰۰فيلم تقاضا بدهند، حاال با اين 
فرض، فكر كنيد فيلم كمدي كه از قواعد غيرقابل 
قبول جشنواره بهره مي برد در اين تعداد قرار نگيرد 

و دريافت جايزه هاي آن عقب بيفتد. 
اين تهيه كننده سينما بيان مي كند: به نظر شما 
با وجود اينكه بخش زيادي از فروش و اس��تقبال 
مخاطب در ش��رايط كنوني بر دوش آثار كمدي 
است نبايد به حضور پررنگ فيلم هاي كمدي در 

جشنواره توجه بيشتري شود؟
وي مي افزايد: اگر تعداد فيلم ه��اي كمدي ما به 
حدي برسد كه بتوان براي آنها جشنواره اي تدارك 
ديد و انتخاب كرد، اتفاق خوبي است اما اينگونه 
نيس��ت چراكه ميزان توليد و ميزان استقبال به 
حدي نيست كه بتوان اين كار را انجام داد، بنابراين 
اگر محتوا، مسائل فني و تكنيكي را تقويت كنند 
قطعاً مورد استقبال هيئت انتخاب و داوران قرار 
خواهد گرفت. ردايي مي گويد: ش��ايد حضور در 
جشنواره فيلم فجر براي برخي فيلم هاي گيشه اي 
ش��رايطي را فراهم كند تا بتوانند يكسري موارد 
و كاس��تي ها را جبران كنند، حتي ما فيلمسازان 
خوبي داريم كه فيلم هاي كمدي ساخته اند، اما در 
قياس با ديگر آثارشان اصاًل در شأن آنها نيست و 
اصرار به انجام اين كار دارند، چون فقط به فروش 
فكر مي كنند.« با توجه به نظر فيلمسازان به نظر 
مي رسد گزينه پيش روي جشنواره فجر در مورد 
فيلم هاي كمدي، دادن س��هم جدي ب��ه آنها در 
فرايند گزينش آثار اس��ت و حتي مي توان براي 
حمايت از كمدي فاخر جايزه اي جداگانه براي اين 

آثار در نظر گرفت.

در گفت وگوي »جوان« با 2 كمدي ساز سينماي ايران بررسي شد 

فيلم هاي كمدي، اجاره نشين هاي فجر
تهيه كننده فيلم »خوب، بد، جلف« مي گويد: يكي از داليل ساخته شدن كمدي هاي سطحي سياست غلط جشنواره فجر است

پخش فصل جديد برنامه »مصير« آغاز شد
بررسی علوم انساني، اسامي و دانشگاه هاي 

اسامي از منظر آيت اهلل مهدوي كني
فص�ل ج�دي�د ب�رن�امه 
تل�ويزي�ون�ي »مصي�ر« 
با ه�دف بازخوان�ي و نقد 
انديشه متفكران اسامي 
از امروز روي آنتن مي رود. 
به گزارش »جوان« به نقل از 
روابط عمومي شبكه4 سيما، 
اين برنامه فرهنگي كه پيشتر 
به انديشمنداني چون شهيد 

مطهري، شهيد بهشتي و امام موس��ي صدر پرداخته بود، در سري جديد خود 
كه به صورت هفتگي هر يك شنبه شب ها ساعت ۲۱ از شبكه4 پخش مي شود، 
به بررسي ابعاد فكري انديشمندان بزرگي چون شهيد صدر، عالمه طباطبايي، 
آيت اهلل طالقاني، شهيد آويني، امام خميني و آيت اهلل مصباح يزدي مي پردازد. در 
قسمت اول »مصير«، به موضوع علوم انساني و دانشگاه هاي اسالمي در انديشه  
آيت اهلل مهدوي كني پرداخته مي ش��ود. گفتني است بررسي آرا و انديشه هاي 

آيت اهلل مهدوي كني در چهار قسمت ادامه خواهد داشت. 
مهمان قس��مت اول اين برنام��ه دكتر ع��ادل پيغامي، عض��و هيئت علمي 
دانشكده اقتصاد دانش��گاه امام صادق)ع( اس��ت. گفتني است اين مجموعه 
به تهيه كنندگي كاوه اميري جاويد و پژوهش��گري ه��دي محمدي در گروه 

اجتماعي شبكه4 سيما تهيه و توليد مي شود.

مصطفي محمدي     ديده بان

به بهانه دومين هفته فيلم لهستان در ايران

سينماي لهستان در ميانه جنگ و صلح
لهستان در سينماي اروپا و غرب از پيشينه اي برجسته برخوردار است، مدرسه سينمايي اش 

به عنوان يكي از قديمي ترين مراكز آموزش فيلمسازي، سينماگران برجسته اي را تربيت 
كرد كه هركدام به شكلي تصويرگر جهان و انسان فروپاشيده پس از جنگ جهاني بودند

نمونه هايی چون دو اثر مهم 
»اجاره نش��ين ها« و »مهمان 
مام��ان« نش��ان مي ده��د 
كمدي هاي خوب هميشه در 
جشنواره فجر موفق بوده اند


