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كوروش معصومي، بازيگر آثار طنز تلويزيون در گفت وگو با »جوان« : 

ساخت كمدي هاي آيتمي دشوارتر از سريال هاي طنز است

ج�واب  زودت�ر  طن�ز  كار  ك�ه  ش�ده  ثاب�ت  ديرب�از  از 
مي ده�د و اگ�ر نقده�اي اجتماع�ي ب�ه زب�ان طن�ز و ب�ه 
ش�يوه فكاه�ي انج�ام ش�ود، زودت�ر ب�ه نتيج�ه مي رس�د. 
كوروش معصومي، بازيگر آثار طنز تلويزيون در گفت وگو با »جوان« 
گفت: اين يك واقعیت اثبات شده در همه جاي دنیاست كه در قالب 
طنز مي توان بهتر مسائل انتقادي را مطرح و هم میزان اثرگذاري را 

بیشتر كرد و هم نظر مسئوالن را نسبت به مشكالت، جلب نمود. 
بازيگر »شكرآباد« و »كوچه اقاقیا« خاطرنشان ساخت: كار طنز كردن 
دشواري هاي خاص خود را هم دارد به خصوص در طنزهاي آيتمیك 
كه مي خواهید در يك بازه زماني كوتاه، مخاطب را بخندانید به تبحر 
باال نیاز داريد ت��ا در لحظه به حس موردنظر براي اجراي س��كانس 
برسید. اين بازيگر ادامه داد: در سريال هاي طنزي كه خط واحدي را 
در 20قسمت يا بیشتر طي مي كنند، زمان الزم براي اينكه در يك بازه 
بلندمدت به ايجاد حس الزم براي مخاطب برسیم وجود دارد ولي در 
كارهاي آيتمیك فقط در چند سكانس، وقت داريد كه به حس الزم 

برسید و همین امر موجب مي شود كه نیاز به تمركز باال داشته باشید. 
بازيگر »كت جادويي« و »خنده بازار« تأكید كرد: دلیل اينكه بسیاري 
از طنزپردازان اين روزهاي ما افرادي هستند كه سال ها قبل توانايي 
خود را در برنامه هاي طنز آيتمیك نشان داده اند، دقیقاً همین سختي 
كار آيتمیك است كه موجب مي شود بازيگر آبديده گردد. اين بازيگر 
اظهار داشت: گذشته از تمام اينها، ذات طنز بايد درون آدمي باشد و 
برخي هستند كه ذاتاً طنزپرداز به دنیا مي آيند ولي نیاز به آموزش هم 
هست و عالقه مندان به كار طنز بايد هم از منظر مطالعاتي با الگوهاي 
طنزپردازي آشنا باشند و هم از منظر تجربي، آموزش ببینند و جلو 
بروند. اين بازيگر تأكید كرد: اگر بتوانیم عالقه مندان بازيگري طنز را 
از همان تئاترها و نمايش هاي دانش آموزي گزينش كرده و طي يك 
بازه چندساله روي آنها سرمايه گذاري كنیم، احتمال بسیار زياد در 

درازمدت با كلي طنزپرداز توانا مواجه خواهیم بود. 
معصومي ابراز امی��دواري كرد: ب��ا حمايت از گروه ه��اي طنزپرداز 
مختلف هم مي توان زمینه ساز تولید س��ريال هاي طنز جذاب براي 
مخاطب ش��د. امیدوارم حمايت از گروه هاي طنزپرداز در دس��تور 
كار قرار گیرد تا شاهد شكوفايي آثار طنز باشیم. اگر حمايت درست 
و فراگیر از توانمندان عرصه طنز باش��د قطعاً مي ت��وان روزبه روز در 
عرصه طنزپردازي رشد كرد و جلو رفت، چون واقعیت اين است كه 
از لحاظ استعدادهاي طنزپرداز در داخل كم نداريم و فقط بايد آنها 
را تحت حمايت و توجه قرار دهیم ت��ا بتوانند باالترين بازده كاري را 
ارائه دهند. فراموش نكنیم هیچ كار اثرگذاري در كوتاه مدت جواب 
نمي دهد و بهتر است برنامه هاي بلندمدت براي تربیت و استفاده از 

طنزپردازان داشته باشیم.

درخواست شوراي صنفي از تهيه كنندگان سينما

فيلم هايتان را  اكران كنيد

مدير دوبالژ سريال انيميشن »سفرهاي سعدي« مدعي شد

دوبله انيميشن ايراني سخت تر از كارهاي خارجي است
انيميش�ن هاي  از  س�خت تر  ايران�ي  انيميش�ن  دوبل�ه 
خارج�ي اس�ت چ�ون در كاره�اي ايران�ي، صداپيش�ه 
مجبور ب�ه خل�ق ش�خصيت و ايراني�زه ك�ردن آن مي ش�ود. 
فواد شافعي، مدير دوبالژ سريال انیمیشني »سفرهاي سعدي« درباره 
سختي هاي هنر صداپیشگي در انیمیشن گفت: دوبله سريال »سفرهاي 
سعدي« سخت تر از انیمیشن هاي خارجي بود، چون در دوبله انیمیشن 
خارجي خلق شخصیت وجود ندارد و صرفاً رنگ و لعاب كار را مي توان 
بیشتر كرد يا اينكه نهايتاً كار را مي توان ايرانیزه كرد؛ كاري كه به نظر 
شخص بنده كار خیلي سختي نیست. جديداً هم مد شده كه در دوبله 
انیمیشن هاي خارجي از ش��وخي هايي با تاريخ مصرف پايین و تكیه 
كالم هاي سخیف دنیاي مجازي در آن برهه زماني استفاده مي كنند 
كه به شدت به دوبله لطمه مي زند، با اين حال در دوبله سريال »سفرهاي 
سعدي« خلق كاراكتر و صداپیشگي وجود دارد و مي توان يك كاراكتر با 
صدايي جديد خلق كرد و در عین حال مسئولیت سنگیني هم در قبال 
خود سعدي شاعر نامدار و هم در مقابل بچه هاي اين مرز و بوم بر دوش 
ماست. ش��افعي درباره تكنیك هاي دوبله انیمیشن گفت: در حقیقت 
دوبله به دو صورت انجام مي ش��ود يا مانند دوبله سبك انیمیشن هاي 
ديزني كه در اصل دوبلوري وجود ندارد و از بازيگرها استفاده و با موشن 
كپچر لیب سینك را روي كاراكتر پیاده سازي مي كنند و بعد از ساخت 
كامل انیمیشن يك بار ديگر بازيگرها يك روتوش نهايي با حس و حال 
صحنه ها در انیمیشن را روي صداي خودشان دوبله مي كنند و دومین 
سبك دوبله همین دوبله اي است كه ما انجام داديم كه با توجه به اين 
موضوع مطمئناً هر چقدر نسخه اي كه به دست ما مي رسد مثل سريال 
»سفرهاي سعدي« نهايي تر باشد و رنگ و لعاب بهتري داشته باشد، 

مي تواند به احساس بهتر دوبلور در ايفاي نقشش كمك كند تا بتواند 
تمام توانش را براي كار بگذارد. 

اين هنرمند با اشاره به دوبله انیمیش��ن ايراني »سفرهاي سعدي«، 
بیان داش��ت: ما قصد نداشتیم تنها يك س��ريال را دوبله كنیم بلكه 
مي خواس��تیم هم توانمندي دوبله ايران در يك اثر انیمیشني را به 
تصوير بكشیم كه اين امر به جز حضور پیشكسوتان دوبله ايران مثل 
آقاي تورج نصر، آقاي مقدم منش و آقاي بحرالعلومي محقق نمي شد 
و هم اينكه مي خواس��تیم پیوندي خاطره انگیز بی��ن دوره نوجواني 
نس��ل پدر و مادرها با فرزندان امروز باش��د، ما مي خواستیم دو نسل 
خاطره مشترك از صداهاي خاص داشته باشند، چون ما اگر با نسل 
جوانمان خاطرات مش��ترك نداشته باش��یم، رابطه گذشته و آينده 
كمرنگ مي شود و فصول مشترك بین دو نسل كمرنگ خواهد شد. 
ما مي خواستیم در فرصت فراهم شده در اين كار از بزرگاني كه براي 
نسل ما خاطره ساختند كمك بگیريم تا براي فرزندان و نوجوانان اين 

سرزمین نیز خاطره ساز باشند. 

در گفت وگوي »جوان« با نويسنده »امين زبان و ادب پارسي« مطرح شد

 مقام معظم رهبری 
نگران وضعیت زبان فارسي هستند

     دوبله

   سينما
   محمدصادق عابديني

ارديبهش�ت م�اه را باي�د م�اه زب�ان و ادب 
فارسي دانست؛ روز سعدي، روز بزرگداشت 
فردوسي )روز زبان فارسي( و روز بزرگداشت 
خيام، همگ�ي در اي�ن ماه ق�رار دارن�د. در 
آس�تانه روز بزرگداش�ت خيام نيش�ابوري، 
دكتر محمدحسن مقيس�ه، پژوهشگر زبان 
فارس�ي و نويس�نده كت�اب »امي�ن زبان و 
ادب پارس�ي« ك�ه بيان كنن�ده دغدغه هاي 
زب�ان فارس�ي از نظر رهب�ر معظ�م انقالب 
اس�ت، در گفت وگو ب�ا »جوان« ب�ه وضعيت 
فارس�ي و نگرانی  ه�اي رهبر انق�الب درباره 
اين زبان شيرين و ريش�ه دار پرداخته است. 
 ش�ايد هيچ كدام از رؤساي جمهور و 
وزراي فرهنگ و ارشاد و حتي اساتيد 
زبان فارسي از ابتداي انقالب اسالمي 
تاكن�ون مانن�د مقام معظ�م رهبري 
پيگير ماندگاري و رشد زبان فارسي 
نبوده اند، اين دغدغه از نظر ش�ما كه 
سال هاس�ت نظرات و تدابير رهبري 
در خص�وص زب�ان فارس�ي را دنبال 

مي كنيد، از كجا نشئت مي گيرد؟
همان طور كه اشاره كرديد رهبر معظم انقالب 
يك��ي از دغدغه ه��اي اصلي ش��ان پرداختن به 
مقوله فرهنگ اس��ت، اگ��ر بخواهی��م زندگي 
ايشان را بررسي كنیم، ايشان از پیش از انقالب 
اسالمي در جلسات ش��عرخواني كه در مشهد 
تش��كیل مي ش��د ش��ركت مي كردند و به نقد 
ش��عر مي پرداختن��د و در آن دوره رمان ه��اي 
نويس��ندگان بزرگ جهان را مطالعه مي كردند. 
ايش��ان پس از انقالب با آنكه مس��ئولیت هاي 
متع��ددي از جمله رئیس جمه��وري را برعهده 
داشتند از مسئله زبان و ادبیات فارغ نشدند. در 
دوره رهبري نیز مي بینیم آيت اهلل خامنه اي در 
زمینه هاي متعدد سیاسي، اجتماعي، اقتصادي 
و بین المللی بیانات زيادي دارند، ولي در كنار آن 
هنوز مسئله ادبیات فارسي دغدغه ايشان است. 
 چه شد كه اين دغدغه ها را جمع آوري 

و تدوين كرديد؟
تا به حال از بیانات و سخنراني هاي مقام معظم 
رهبري در زمینه هاي مختلف سیاسي، فرهنگي، 
بین الملل��ي و اقتصادي، كتاب ه��اي متعددي 
تدوين شده اس��ت، ولي در حوزه ادبیات و نگاه 
ايشان به زبان فارس��ي كاري انجام نشده بود و 
كتاب »امین زبان و ادب پارس��ي« اولین كتابي 

بود كه به صورت تخصصي درباره بیانات ايشان 
در زمینه زبان فارسي از س��وي دفتر حفظ آثار 
مقام معظم رهبري منتش��ر ش��د. اين كتاب به 
تبیین مواضع رهبر انقالب درباره زبان فارس��ي 
پرداخته است و شامل راهكارهاي اجرايي ايشان 

براي پاسداشت زبان فارسي نیز می باشد. 
 به نظر ش�ما چرا فارس�ي تا اين حد 

اهميت دارد؟
زبان فارس��ي موضوع مش��ترك بی��ن حداقل 
20كش��ور اس��ت و همچنین زبان اصلي در سه 

كشور ايران، افغانستان و تاجیكستان است. 
 واقعًا 20 كش�ور درگير زبان فارس�ي 

هستند؟
تا چیزي حدود چند قرن پیش، از قس��طنطنیه 
در تركیه ام��روزي تا كلكته در هندوس��تان كه 
منطقه وسیعي را شامل مي ش��ود، زبان فارسي 
زبان اداري بوده است. در عثماني كه ترك زبان 
بودند، مكاتب��ات اداري به زبان فارس��ي انجام 
مي شد و در سلسله مغوالن گروكاني در هند كه 
300 س��ال بر هند حكومت كردند، زبان اداري 
فارسي بوده اس��ت. االن اين وسعت جغرافیايي 
شامل كشورهاي تركیه، جمهوری آذربايجان، 
ارمنستان، گرجستان، تاجیكستان، تركمنستان، 
قرقیزس��تان، قزاقس��تان، ايران، افغانس��تان، 
پاكستان، بنگالدش، سريالنكا و غیره مي شود. 
اگرچه اكنون در بس��یاري از اين كشورها، زبان 
فارس��ي از زبان جامعه عقب نش��یني كرده ولي 
هنوز در دانش��گاه ها دپارتمان هاي زبان فارسي 
برپاست، حتي در كش��ورهاي اندونزي و مالزي 
و منطقه كاشغر در چین نیز وجود زبان فارسي 
ديده مي شود. از اين طرف نیز وقتي عثماني ها تا 
يوگسالوي سابق پیشروي كردند، زبان فارسي را 

تا قلب اروپا بردند. 
 ن�گاه رهبر انق�الب به زبان فارس�ي 

چگونه است؟
از نظر مقام معظم رهبري، مسئله زبان فارسي 
صرفاً مسئله اي مربوط به ايران نیست، ايشان 
فارسي را كاماًل يك زبان بین المللي و مسائل 
آن را نیز جزو مس��ائل بین الملل��ي مي دانند 
ولي ب��ا اين تفاوت ك��ه ما در خارج از كش��ور 
شاهد رش��د فارس��ي آموزي در كش��ورهاي 
اروپايي و امريكايي هس��تیم و حتي اس��اتید 
بنام و پژوهشگران برجس��ته زبان فارسي در 
كش��ورهاي غربي حضور دارند ك��ه كارهاي 
برجس��ته اي نیز انجام داده اند، ولي در داخل 

كشور مي بینیم كه وضعیت زبان فارسي ناگوار 
است. رهبر معظم انقالب در ديداري كه سال 
94 با اعضاي ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي 
داشتند به صراحت بر نگراني خود از وضعیت 
زبان فارسي تأكید كردند و از اينكه كاري براي 

اصالح انجام نمي شود، گاليه داشتند. 
 در كتاب مصداق هاي�ي از نگراني ها 
و توصيه ه�اي رهب�ري درب�اره زبان 
فارس�ي ارائه شده اس�ت، مي توانيد 

مثال هايي در اين زمينه بيان كنيد؟
همانطور كه معظم له در س��اير موارد نیز توصیه 
و راهبرد ارائه مي كنند، در اين سال ها نیز بارها 
توصیه هايي درب��اره به كارگیري زبان فارس��ي 
داش��ته اند كه من در كتابم چندين نمونه از آن 
را ذكر كرده ام. در اينجا ج��ا دارد كه دو نمونه از 
دغدغه هاي صرفي و نحوي ايش��ان درباره زبان 
فارس��ي را بیان كنم كه در كتاب نیز ذكر شده 
است. چند س��ال پیش در ديدار رهبر انقالب از 
يكي از شركت هاي خودروسازي، مسئول شركت 
در توضیح س��اخت يك خودروي ساخت داخل 
به انتخاب نام »مینیاتور« ب��راي اين خودروی 
ايراني اشاره مي كند كه ايشان بالفاصله اعتراض 
مي كنند كه چ��را بايد يك نام فرانس��وي براي 
خ��ودروی ايراني انتخاب ش��ود و مي گويند كه 
حتماً ي��ك نام ايران��ي جايگزين اين نام ش��ود. 
در مورد ديگر، رهبر انقالب دس��تور مس��تقیم 
مي دهند كه در پروازهاي داخلي، خلبان و برج 
مراقبت فرودگاه ها حق ندارند با زبان بیگانه باهم 
صحبت كنند. در پروازه��اي خارجي مثاًل پرواز 
تهران به پنكن، خلبان و برج مراقبت براي ارتباط 
برقرار كردن مجبورند از زبان سوم به عنوان زبان 
واسطه اس��تفاده كنند، ولي در پرواز داخلي كه 
هم خلبان و هم برج مراقبت ايراني و فارسي زبان 
هستند چرا بايد از زبان خارجي استفاده شود؟ 
اين دقت مقام معظم رهبري به استفاده از زبان 

فارسي را نشان مي دهد. 
 مقام معظم رهبري توصيه هاي خود را 
در مقاطع مختلف بيان كرده اند، ولي 
چرا در سطح اجرايي هنوز هم وضعيت 

زبان فارسي راضي كننده نيست؟
اين وظیفه مسئوالن و شما خبرنگاران است، 
مس��ئوالن بايد اين توصیه ه��ا و راهبردها را 
پیاده س��ازي و خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
نیز باي��د آن را مطالبه كنند. در ديدار س��ال 
97 مق��ام معظم رهبري با ش��عرا كه در نیمه 
ماه مبارك رمضان انجام ش��د، ايش��ان انتقاد 
صريحي از وضعیت به كارگیري زبان فارسي 
در صداوس��یما داش��تند ك��ه خوش��بختانه 
پ��س از آن ش��اهد تغییرات مثبت��ي بوديم و 
شوراهاي نظارتي در صداوس��یما ايجاد شد، 
ولي اكنون در فضاي مجازي وضعیت استفاده 
از زبان فارسي بس��یار ناگوار اس��ت و افراد از 
تركیب هاي غلط فارس��ي با زبان هاي بیگانه 
استفاده مي كنند. به نظر من قشر نخبه جامعه 
به خصوص اساتید دانش��گاه ها، نويسندگان 
و دانش��مندان اگر تالش كنند در اين فضاها 
بیشتر از فارس��ي و واژگان فارس��ي به جاي 
لغات خارجي استفاده كنند، زمینه گسترش 
فارسي نويس��ي و فارس��ي گويي در بین ديگر 

كارمندان بیشتر ايجاد مي شود.
   تلویزیون

   موسيقی

 ويژه برنامه انتخاباتي »1400« 
براي مطالبه گري اجتماعي مي آيد

ويژه برنام�ه انتخابات�ي »1400« ب�ا ه�دف ش�ناخت 
اولويت ه�اي دول�ت آين�ده و برگ�زاري انتخابات�ي 
آگاهان�ه از ش�بكه2 س�يما روان�ه آنت�ن مي ش�ود. 
ويژه برنام��ه انتخاباتي »1400« با هدف آگاه س��ازي مردم و 
مطالبه گري اجتماعي و مردمي براي برگ��زاري انتخاباتي با 
مشاركت باال و انتخاب درست از شبكه2 سیما پخش مي شود. 
تركیب كارشناسان ويژه برنامه انتخاباتي »1400« از جوانان 
باتجربه در كن��ار افراد شناخته ش��ده و چهره هاي آش��نا در 
حوزه هاي مختلف شكل گرفته است. در اين برنامه مهمانان 
مدعو از جناح هاي مختلف با نگاه هاي گوناگون انتخاب شده اند. 
اين برنامه تركیبي 25 دقیقه اي ابتدا با يك مقدمه كه در اجراي 
تصويري شكل و شمايلي نو دارد شروع مي شود و گفت وگو با 
كارشناس��ان، نتیجه گیري هر بحث، گزارش مردمي و پخش 
بخشي از سخنان حضرت امام خمیني)ره( ديگر بخش هاي 
اين برنامه را تشكیل مي دهند. ويژه برنامه انتخاباتي »1400« 
كاري است از گروه سیاسي شبكه2 به تهیه كنندگي حسین 

قاسمي كه روزهاي فرد ساعت 17:30 روانه آنتن مي شود. 
.........................................................................................................

 روايت پايداري مردم فلسطین 
در نماهنگ »انا قادمون«

نماهنگ »ان�ا قادمون« محص�ول جديد س�ازمان هنري 
رس�انه اي اوج كه روايتي حماس�ي از كش�ورهاي محور 
مقاوم�ت ب�راي مل�ت فلس�طين اس�ت، منتش�ر ش�د. 
نماهن��گ »انا قادم��ون« با ش��عري از »احم��د محیدلي«، 
كارگرداني »محمدامین امامي« و تهیه كنندگي »سجاد طه« 
منتشر شد. اين نماهنگ به زبان  عربي و با صداي خوانندگاني 
از كش��ورهاي عراق، س��وريه، لبنان، يمن، فلسطین و ايران 
اس��ت. در اين نماهنگ حماس��ي، مقاومت و پايداري مردم 
فلسطین و دشمني رژيم صهیونیستي به شیوه اي هنرمندانه 

بیان شده است. 
ترانه اين موسیقي را كه محصول س��ازمان هنري رسانه اي اوج 
و تهیه ش��ده مش��ترك در »خانه طراحان انقالب اسالمي« و 
»سماوات« است، احمد محیدلي س��روده است و »علي اسدي 
از عراق«، »عاصم سكر« از سوريه، »محمد محیدلي« از لبنان، 
»عبدالسالم القحوم« از يمن، »احمدالعقاد« از فلسطین و »حسن 

خانچي« از ايران خوانندگي اين اثر را بر عهده داشته اند. 
.........................................................................................................

 »يك نمايش يك تجربه« 
فرصتي براي بازيگري در راديو 

برنامه تركيبي »ي�ك نمايش يك تجرب�ه« به هنرجويان 
بازيگري و تئاتر اين ام�كان را مي دهد تا در راديونمايش، 
ب�ازي خ�ود را مح�ك بزنن�د و تجرب�ه كس�ب كنن�د. 
داريوش ش��هبازي از مجريان و كارشناسان اين برنامه ضمن 
اعالم اين مطلب افزود: مراحل حضور در برنامه به اين صورت 
است كه ابتدا هنرجوها در س��امانه پیامكي يا اينترنتي راديو 
نمايش ثبت نام و سپس در صورت تأيید، يك نسخه از متون 
نمايش هاي راديويي را دريافت می كنند و بعد از هماهنگي هاي 
الزم وارد پروسه تمرين مي شوند. وي ادامه داد: از لحظه تمرين 
تا لحظه اجرا، كارشناس��ان نمايش راديويي به صورت راهنما 
در كنار هنرجويان حضور دارند و نكات را به صورت آموزشي 
در اختیار آنها قرار مي دهند. بعد از تمرينات الزم، زمان ضبط 
نمايش تعیی��ن و پس از آن كار به هم��راه تیم حرفه اي ضبط 
مي ش��ود. »يك نمايش يك تجربه« به تهی��ه كنندگي امیر 
هوش��نگ كريم نیا، مجري كارشناسي جهانشاه آل محمود و 
داريوش شهبازي، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 16:15 از راديو 

نمايش پخش مي شود. 
.........................................................................................................

استیكر ايراني روي شبكه هاي 
اجتماعي مي رود

اس�تيكرهاي منتخ�ب دومين جايزه س�ال »اس�تيكر« 
در پيام رس�ان آيگپ بارگذاري می ش�ود و از ابتداي تير 
ماه 1400 در س�اير پيام رس�ان ها نيز قابل استفاده است. 
استیكرهاي راه يافته به دومین دوره از جايزه سال »استیكر« 
در پلتفرم آيگپ بارگذاري ش��ده و قابل اس��تفاده است. اين 
استیكرها همچنین از اوايل تیرماه در س��اير پیام رسان هاي 

داخلي و خارجي قابل بهره برداري است. 
بهرام عظیمي، رئیس هیئت داوران جايزه سال استیكر طي 
يك پیام ويدئويي توضیحاتي در اين باره ارائه داده اس��ت كه 
عالقه مندان مي توانند با تماش��اي اين ويدئو در جريان روند 
دومین جايزه سال »استیكر« قرار گیرند. استیكرهاي مذكور 
ش��امل 81 اثر ثابت از میان 990 اس��تیكر ثابت ارسال شده 
به دبیرخانه جش��نواره و 13 اثر متحرك از میان 78 استیكر 
متحرك طراحي شده توسط 202 شركت كننده هستند كه به 

داوري نهايي جشنواره راه يافته بودند.

هادي عسگري      دیده بان 

امام صادق)ع(:
س��ه چيز اس��ت ك�ه ب�ر زمامدار 
واجب اس�ت درباره خ�واص و عوام 

رعايت كند:
پاداش نيكوكار را به نيكي دادن تا بر 
رغبت مردم ب�ه كارهاي نيك افزوده 
ش�ود، پوش�اندن گناهان ب�دكار تا 
توبه كند و از گمراهي و انحراف خود 
برگردد و ايجاد الفت بين همه آنان از 
طريق احسان و رعايت انصاف و داد. 
 تحف العقول، صفحه319

   محمد صادقي
مرتض�ي شايس�ته، دبي�ر ش�وراي صنف�ي نمايش از 
تهيه كنن�دگان س�ينما دعوت ك�رد فيلم ه�اي آماده 
اك�ران خ�ود را ب�راي نماي�ش ب�ه س�ينماها بياورند. 
پس از پايان جلسه هفتگي شوراي صنفي نمايش، شايسته، 
دبیر اين شورا از تثبیت وضعیت سینما در دوران كرونا خبر داد 
و گفت: »از آنجا كه سینماها در مشاغل گروه2 قرار گرفته اند 
و موقعیت شان ديگر تثبیت شده است از تهیه كننده هايي كه 
فیلم آماده اكران دارند دعوت مي كنیم فیلم هاي پرمخاطب و 

جذاب را براي نمايش در سینماها به شورا ارائه كنند.«
شايسته همچنین درباره نتايج جلسه اين هفته شوراي صنفي 
نمايش بیان داشت: »قرار بر اين شد كه اكران فیلم هاي نوروزي 
همچنان ادامه داشته باش��د و از چند روز آينده فیلم »گل به 
خودي« )اولین ساخته احمد تجري در ژانر كودك و نوجوان 
و به تهیه كنندگي علي قائم مقامي( هم به چرخه اكران اضافه 

مي شود.«
وضعیت بحراني در اكران ها و تعطیلي هاي پي در پي و طوالني 
سالن هاي سینما باعث شده است بسیاري از تهیه كنندگان 
س��ینما از اكران فیلم هاي خود صرف نظر و نمايش فیلم ها را 
به زمان بهتري موكول كنند. اكنون با جابه جايي سینماها از 
گروه3 و به گروه2 مشاغل، احتمال تعطیلي سالن ها در دوران 
اوج گیري كرونا كاسته شده اس��ت، از اين رو امید مي رود در 
روزهاي آينده روند فروش س��ینماها مسیر صعودي به خود 
بگیرد. با اين وجود، مس��ائل مالي و اقتصادي س��ینما، باعث 

اعتراض سینماگران شده است. 
   اعتراض به بدقولي شهرداري

 مصطفي كیايي، تهی��ه كننده و كارگردان س��ینما، از اينكه 
چرا سینماهاي شهرداري حاضر به پرداخت حق فیلمسازان 
نیستند، گاليه كرد. كیايي خطاب به پیروز حناچي، شهردار 
تهران گفت: عجیب اس��ت كه اگر پرداخت عوارض با تأخیر 
همراه شود، شهروندان جريمه خواهند شد اما براي پرداخت 
نشدن حق فیلمسازاني كه دو سال است نمي توانند پول فروش 
فیلم هاي خود را از سینماهاي شهرداري بگیرند، هیچ كسي در 
مجموعه شما پاسخگو نیست. به نظر مي رسد رابطه ما اهالي 
سینما با شهرداري همیش��ه يك طرفه بوده و اين ما هستیم 
كه به سینماهاي شهرداري خدمات مي دهیم تا رونق داشته 
باش��ند ولي آنچه در حوزه فرهنگ رخ مي دهد براي مديران 
شهرداري تهران اهمیتي ندارد، به همین دلیل است كه هنوز 
دنبال پول خود مي دويم. تهیه كننده و كارگردان »مطرب« با 
بیان اينكه »مطمئن هستم ش��هردار تهران باز هم نسبت به 

فرياد هنرمندان بي تفاوت خواهد بود« درباره مبلغي كه بايد 
از سوي سینماهاي ش��هرداري براي اين فیلم پرداخت شود، 
گفت: بدهي آنها براي فیلم من حدود 3میلیارد تومان است؛ 
3میلیاردي كه متعلق به سال 98 بود و همه خوب مي دانیم كه 
با وضعیت اقتصادي پیش آمده در اين دو سال چه ارزشي از اين 
رقم كم شده است. متأسفانه همه پول فروش فیلم »مطرب« 
با همین مشكل روبه رو شد و بخش ديگري از پرداختي ها هم 
تازه يك ماه قبل تسويه شده است اما شهرداري تهران هنوز 

حاضر نیست كاري در اين باره انجام دهد. 
   3 فيلم ايراني در جشنواره جهاني فجر 

از 15فیلم حاضر در بخش سینماي سعادت جشنواره جهاني 
فیلم فجر، تنها سه فیلم ايراني است. رقابت نابرابر و گزينش 
اشتباه باعث شد تا سهمیه فیلم هاي ايراني تنها يك چهارم از 
ظرفیت بخش سینماي سعادت در سي و هشتمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر باش��د. فیلم هاي ايران��ي راه يافته به بخش 
آثار بلند سینماي سعادت عبارتند از: »میجر« به كارگرداني 
احسان عبدي پور، »شهربانو« به كارگرداني مريم بحرالعلومي 

و »گیسوم« به كارگرداني نويد به تويي. 
پیش از اين منصور سرتیپي، كارگردان و تهیه كننده سینما، از 
روند انتخاب فیلم ها براي حضور در جشنواره جهاني فجر انتقاد 
كرده بود. س��رتیپي در مصاحبه اي اعالم كرد: »اخیراً چه در 
جشنواره جهاني فیلم فجر و چه در حوزه مستند و فیلم كوتاه 
مد شده است كه عناوين فیلم هاي خارجي را اعالم مي كنند 
كه مثاًل فالن كارگردان اسكاري وارد جشنواره شده است اما 
متأسفانه به فیلمسازان كشور هیچ وقعي قائل نمي شوند اما 
عده اي را كه از خارج هستند بها مي دهند و مدام تبلیغاشان 
را مي كنند كه فالني از فالن كشور در جشنواره ثبت نام كرده 
است.« اكنون نیز با اعالم س��همیه ناچیز فیلم هاي ايراني در 
جشنواره جهاني فیلم فجر، اينگونه به نظر مي رسد كه مديران 
جشنواره تالش دارند فیلم هاي خارجي را مطرح و تا حد ممكن 

جوايز را بین آثار خارجي تقسیم كنند.

چيني ها سمفوني »مادرم ايران« را مي نوازند
ب�ه مناس�بت پنجاهمي�ن س�الگرد رواب�ط ديپلماتي�ك مي�ان ايران 
و چي�ن، س�مفوني »م�ادرم اي�ران« در پك�ن نواخت�ه مي ش�ود. 
»مادرم ايران« اثر علي رهبري آهنگساز و رهبر بین المللي در پكن به مناسبت 
جشن پنجاهمین س��ال ايجاد روابط ديپلماتیك بین كش��ور ايران و چین اجرا 
 National Centre for the« مي شود. مركز ملي هنرهاي نمايش��ي پكن
Performing Arts« مش��هور ترين س��الن اپرا، تئاتر و كنسرت كشور چین 
حق اجرا و ضبط ويدئوي��ي دو اثر از مجموعه »مادرم اي��ران« اثر علي رهبري را 
به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد ايجاد روابط ديپلماتیك بین ايران و چین 

خريداري كرد. 
اثر اين آهنگساز و رهبر اركستر ايراني قرار است در مركز ملي هنرهاي نمايشي 
پكن »National Centre for the Performing Arts« كه به س��الن 
»تخم مرغي« نیز مش��هور بوده و يكي از پیش��رفته ترين و زيباترين معماري و 
مهندسي روز جهان را داراست، اجرا شود. اين دو پوئم سمفوني »مادرم ايران« با 
اركستر سمفونیك مركز ملي هنري در تاريخ سوم و چهارم مرداد اجرا خواهند 
ش��د. علي رهبري تاكنون س��ه آلبوم »مادرم ايران« را توس��ط شركت آلماني 
ناكس��وس به بازار جهاني عرضه كرده و در حال حاضر مشغول ضبط آلبوم هاي 
چهارم و پنجم اين مجموعه به نام هاي »چنین گفت زرتشت« ، »غمنامه پارسي« 

و »بلبل هاي پارسي« است.
»علي رهبري« كه در دنیا به عنوان رهبر اركسترسمفونیك شهرت پیدا كرده در 
اصل رشته اولش آهنگسازي بوده و موسیقي ملي و از دوران كودكي تا نوجواني 
در كنار موسیقي غربي در حوزه موسیقي سنتي نزد استاد »رحمت اهلل بديعي« 
آموزش كامل رديف هاي موس��یقي اصیل ايراني را طي كرده و آثار او با بُن مايه 

موسیقي سنتي ايران نوشته شده است.


