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دفاع مق��دس از جمله وقايعي اس��ت كـه آثـ��ار و بركـات
ارزش��مند و فرهنگـي آن نقطه عطفي در مسير پيشرفت،
اقتدار و گام برداش��تن در تمدن نوين اس�لامي داشته و به
فرموده مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)« :كساني كه در
اين ميدان جها ِد فرهنگي حضور دارند ،بايد حق جهاد را بهجا
آورند و آنگونه كه شايستهاست به ترويج ارزشهاي ديني و
واقعيتهاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس بپردازند* ».
از مهمترين دس��تاوردهاي فرهنگي دف��اع مقدس ميتوان
به ايجاد فرهن��گ مبارزه ب��ا قدرتهاي ب��زرگ جهاني در
ميان ملتها ،گس��ترش فرهن��گ ايثار و ش��هادتطلبي،
گسترش فرهنگ مقاومت و پايداري در برابر دشمن و فرهنگ
اعتمادبهنفس و خودباوري اشاره كرد.
با اين تفاسير ،الزم و ضروري است اين دستاوردهاي ناب از
طريق فضاي مجازي به نسلهاي آينده منتقل شود ،چراكه
فضاي مجازي كاربرد و اس��تفاده فراواني دارد و شايد كمتر
كسي پيدا شود كه با بهرهگيري از قابليتهاي جالب و مهيج
آن كه ميلياردها نفر را در مع��رض پيام خود قرار ميدهد ،از
اين فضا و امكانات آن استفاده نكند.
با توجه به توسعه زيرس��اختهاي فضـاي مجـازي كشور،
شبكه روشنگري و بصيرتي ثامن بسيج در اين فضا با هدف
بصيرتافزايي و روشنگري تشكيل شد تا بستر مناسب و قابل
توجهي را براي بازتوليـد ،انتقال و انتشار دستاوردهاي نظام
و انقالب فراهم آورد.
يك��ي از جلوههاي مهم و اثرگذار اين ش��بكه روش��نگري و
بصيرتي ،راهاندازي كانالهاي ثامن در پيامرسانهاي داخلي
و استفاده از ظرفيتهاي بينظير آنها براي تبيين و همافزايي
حوزههاي مختلف سياسي ،فرهنگي و تربيتي بـا كمتـرين
هزينـه زمـاني ،مكـاني و تجهيزاتي است.
بسيجيان و نيروهاي ارزش��ي و انقالبي با لبيك به فرمايش
امام خامنهاي(مدظلهالعالي) كه فرمودن��د« :به اعتقاد من
امروزه ذكر مس��تحبي بعد از نماز ما كار فرهنگي و جهادي
در فضاي مجازي اس��ت» ،با حضور فع��ال و آتش به اختيار
خود در فضاي مجازي ضمن ناامن كردن فضا براي دشمن،
با استفاده از ظرفيت كانالهاي ثامن ،بخـش چشمگيري از
ارزشهاي دفاع مقدس را از طريق بـازگو كـردن خـاطرات،
وصيتنامه و زندگينامه رزمندگان و شهدا ،برگزاري مسابقه
و نشستهاي مجازي (شب خاطره) در قالـبهـاي مختلف
پادكست ،موشنگرافي و عكسنوش��ت به مخاطبان انتقال
دهند .انشاءاهلل
* بيان��ات در دي��دار جمعي از مس��ئوالن ح��وزه هنري و
دستاندركاران توليد و انتشار كتاب «دا»۱۳۸9/۰2/20،
.1395/9/1 2
* كارشناس رسانه

باطل بهتر است.
(من ال يحضره الفقيه ،ج  ،۴ص)۳۹۶

روايت سعيد بيابانكي از تفأل به حافظ در سحرگاه شهادت حاج قاسم

گر انگشت سليماني نباشد
چه خاصيت دهد نقش نگيني

زينب سليماني در اولين كنگره شعر سردار سليماني خواستار توجه به بعد فرهنگي حاج قاسم شد

شاعران انقالب اسالمي در نخستين كنگره
شعر سردار س�ليماني ش�عرخواني كردند.

مراس��م افتتاحيه نخس��تين كنگره ملي شعر
سپهبد ش��هيد حاج قاسم س��ليماني با حضور
خانواده شهيد سليماني ،سردار قاآني فرمانده
ني��روي ق��دس س��پاه پاس��داران ،غالمعل��ي
حدادعادل و جمعي از شاعران در تاالر وحدت
برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم ،زينب س��ليماني فرزند
شهيد س��ليماني گفت :حاج قاس��م 40سال از
عمر خ��ود را در س��ختترين ميدانهاي نبرد
گذراند اما هيچ وقت از م��ردم غافل نبود .بنده
ميگويم كه حاج قاس��م را نباي��د در يك بعد
نب��وغ نظامي مح��دود ك��رد چراكه ب��ه اندازه
نظاميگري ،فرهنگ��ي بود و به هم��ان اندازه
سياست ميدانست .اكنون فرصت بزرگي براي
هنرمندان ايجاد شده است تا شخصيت شهيد
س��يلماني را در قاب هنر به تصوير بكشند .اين
ش��خصيت آنقدر براي مردم جذاب اس��ت كه
هر اثر هنري كه براي ايش��ان خلق شده مورد
اس��تقبال مردم قرار گرفته اس��ت .هر كدام از
اين آثار هنري بعدي از ابعاد شهيد سيلماني را
به تصوير كشيده اس��ت و حتماً يكي از بهترين
قالبها براي بيان شخصيت او ش��عر و ادبيات
است .در اينجا جا دارد كه بار ديگر از شاعراني كه
براي ايشان شعر سرودند و در اين كنگره شركت
ميكنند ،تشكر كنم.
سرودهاي كه لبخند سليماني را رقم زد
محمدمهدي سيار ،شاعر نامآشناي كشور در اين
مراسم گفت :در همين مجلس به ذهنم رسيد كه
خاطره مشتركي با حاج قاسم و شعر دارم ،آن هم
تقريباً در همين قابي است كه به عنوان تصوير
رسمي شهيد سليماني باالي سر من ميبينيد.
فكر ميكنم كه شعر بنده نقشي در اين لبخند
شيرين و دلنش��ين كه در اين عكس بر صورت
حاج قاسم ديده ميشود ،داشته باشد.
او با نق��ل خاطره ،صحبتهاي خ��ود را ادامه
داد و گفت :اجراي دوس��ت خوبم ،حاج ميثم
مطيعي در عيد فطر س��ال  1396با ش��عري
كه همراه با آق��اي ميالد عرفانپور و اس��تاد
عليمحمد مؤدب س��روده بوديم ،سرودهاي
جنجالي ش��د كه واكنشهاي زي��ادي را به
همراه داش��ت .همان ش��عر معروف كه بيتي

روايت مقاومت زنان ايران
در «دسته دختران»

«دسته دختران» به كارگرداني منير قيدي و تهيهكنندگي
محمدرضا منصوري كه با نگاهي آزاد و بر اساس روايتهاي
واقعي از مقاومت۳۴روزه خرمشهر در دفاع مقدس ساخته
شده اس�ت ،آخرين مراحل پستوليد را سپري ميكند.

دس��ته دختران» به كارگرداني منير قيدي و تهيهكنندگي
محمدرضا منصوري ب��ا نگاهي آزاد و بر اس��اس روايتهاي
واقعي از مقاومت ۳۴روزه خرمشهر در دفاع مقدس ساخته
شده است.
«منير قيدي در «دسته دختران» راوي مقاومت و ايثار زنان
در روزهاي پرتالطم ابتدايي جنگ است .او با بازسازي تصاوير
زنده و مس��تند از نبرد خانهبهخانه خرمش��هر ،اولين تصوي ِر
سينمايي با نگاه زنانه از آن مقاومت را خلق كرده است .قيدي
پيش از اين «ويالييها» را با قصه خانوادههاي فرماندههان
جنگ در پشت جبهه كارگرداني كرده بود.
«دسته دختران» محصول مشترك بنياد سينمايي فارابي و
سازمان سينمايي سوره حوزه هنري است و آن را براي نمايش
در چهلمين جش��نواره ملي فيلم فجر آماده ميكنند .نيكي
كريمي ،پانتهآ پناهيها ،فرشته حسيني ،هدي زينالعابدين
و صدف عسگري در دست ه دختران بازي ميكنند.
سينما

از آن «اي نشس��ته در صف اول نكني خود را
گم ،پي اقدام تو هس��تند اين مردم» بود .بعد
از خواندن اين ش��عر حضرت آقا فرمودند كه
مخاطب صف اول يك نفر نيست ،من هم صف
اولي هستم و سپس هم به شعر آقا ميالد اشاره
كردند كه «از آخر مجلس ش��هدا را چيدند».
سال بعد يعني در عيد فطر سال  ،1397اشاره
حضرت آقا بود كه حتماً چنين شعري را بلكه
انقالبيتر بگوييد و خوانده شود.
سيار ادامه داد :سال بعد چنين شعري بر همين
وزن س��روده ش��د؛ يكي از بيتهاي آن كمي
طنزآميز بود و آن هم اي��ن بود« :گر به يك نقد
رود صبر و قرارت از دست ،صف اول منشين ،بين
جماعت جا هست» در آنجا دوربين روي صورت
حاج قاسم عزيز رفت ،من از تلويزيون اين صحنه
را به صورت زنده ديدم و لبخندي را ديدم كه بر
چهره اين مرد نشست .وقتي اين لبخند را ديدم
انگار همه دنيا را به من داده بودند .به همس��رم
گفتم اگر همه ش��عر گفتنها و ناسزاشنيدنها
حاصلش همين يك لبخند باشد ،برايم كفايت
ميكند .فكر ميكنم اين تصوير هم برگرفته از
همان لبخند است.
در ادامه مهدي س��يار س��رودهاي را به شهيد
سليماني تقديم كرد.
اي تيغ سرسنگين مشو با ما سبكسرها
دست از دل ما برمداريداي خنجرها!
روديم و أشهد گفتن ما بر لب درياست
ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها
پيشاني ما خط به خط ،خط مقدم بود
ما را سري دادند سرگردان سنگرها
آهسته در گوشم كسي گفت :اسم شب «صبح»
است!
ناگاه روشن شد دو عالم از منورها
مشت اسيران زمين را باز خواهد كرد
سنگي كه ميافتد به دنبال كبوترها
خواب غريبي ديدهام ،خواب ستاره ...ماه
خوابي برايم ديدهايد آيا برادرها؟!
در اين جلسه حسين اسرافيلي نيز شعرخواني كرد.
سايهات ،سايهسار امنيت
گامهايت ،پر از صالبت كوه
دستهايت ،نشان پرچم ما
سربلند ،ايستاده و بشكوه
همصدا با طنين هيبت تو

احمد نجفي:

بازيگران را تهديد ميكنند اسم انقالب و نظام را نياورند

احمد نجفي ،بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون با بيان اين مطلب
به تسنيم گفت« :من هم خيلي از بازيگراني را ديدهام كه ميگويند ما
ب ه خاطر آوردن نام انقالب و نظام مورد غضب برخي از فيلمسازانيم،
حتي تهديد ميشوند! بعضيها را تحريم ميكنند ،تحريم خودش
معنا و مفهوم تهديد را دارد ،دقيقاً بهخاطر آوردن نام انقالب و نظام،
نام بازيگر را از پروژهاي خط ميزنند».
نجفي با اشاره به كمكاريهاي صورت گرفته درباره فرهنگ انقالب
و دفاع مقدس عنوان كرد« :دلم ميخواست تعمق بيشتري نسبت
به روابط و س��بك زندگي ش��هدا و جنگمان ميشد ،هميشه نگاه
آرتيستي و جنگي اين قصه را دنبال كردهام .خودم بارها سناريوها
و طرحهايي داشتهام كه به اين مقوله بپردازم اما مورد حمايت قرار
نگرفتهام .گاليه دارم از اي��ن همه كمكاري كه وج��ود دارد ،حتي

سخن گفتن درباره حق ،از سكوت بر
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آخرين مراحل پستوليد را سپري ميكند

هادي عسگري
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خبر

بازيگ�ران س�ينما را تهدي�د ميكنن�د اس�مي از انقلاب و
نظام نياورن�د و حت�ي بعضيها را تهدي�د و تحري�م كردهاند.

حكمت

نما | حسین کشتکار

ارگانهايي مثل بنياد فارابي كه ميتوانستند از اين نوع آثار حمايت
كنند ،به سمت ديگري رفتند .حوصله اين كارها را ندارند و جوابگوي
اين همه ندانمكاري هم نيستند .سراغ كارهايي رفتهاند با آن همه
بودجه عجيب و غريب كه هيچ ربطي به جامعه ما ندارد .كجاست آن
فيلمهاي خوب و تأثيرگذار حاتميكيا و مرحوم مالقليپور كه براي
سينماي جنگ ساخته ميشد ،كجاست؟»
وي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از توليدات سينمايي گفت:
در سينماي اجتماعي هم بيشتر دوست دارند از تركيه تقليد كنند كه
ربطي به سبك زندگي ما ندارد .آن ظاهرسازي و الكچريبازيها را
به نمايش درميآورند كه با اعتراض ،اعتصاب و اليحههاي سمبليك
به جايي نميرسد و بايد اين نگاهها عوض شود».
این هنرمند پيشكس��وت تأكيد كرد« :عده خاصي وج��ود دارند كه
نميخواهند برخي كار ارزشي كنند و به ارزشها حمله ميكنند ،در
همهجا هم حضور دارند و بيشتر هم كارها به آنها ميرسد .متأسفانه
كساني كه ميخواهند كار خوب بسازند ،پشت در اتاق مديراني قرار
ميگيرند كه خيلي به ساخت چنين كارهايي اعتقاد ندارند .كساني
كه در اين سينما زحمت كشيدهاند و رانتخواري نكردهاند چرا بايد
خانهنشين باشند؟ چرا به اينها فرصت كار نميدهيد؟» نجفي با ابراز
اميدواري از اينكه سينماييها از اين همه جشنوارههاي عجيب و غريب
به سمت حمايت از كارهاي ملي و دفاعمقدسي بروند ،گفت :بزرگان اين
عرصه كه خانهنشين شدهاند و صداوسيماييها هم به فكر انديشههاي
اين نسل جديد باش��ند كه اگر به موقع عمل نكنند ،اين انديشهها در
اختيار مفاهيم مخرب غربيها قرار خواهد گرفت .فيلمس��ازي ما دو
قسمت شده است؛ كساني كه باورمندند و كساني كه روابط دارند.

خطه ،امنيت فراوان داشت
ترس در جانشان فرو ميريخت
سايههايي كه رنگ شيطان داشت
بانگ فتحي بزرگ ميپيچيد
همصدا با طنين گام شما
بوي لبخند و فتح ميآمد
با طلوع سالم و نام شما
پاسخ حافظ به یک تفأل
س��عيد بيابانكي ديگر ش��اعري بود كه در اين
مراسم س��خنراني كرد و گفت12 :ديماه سال
 1398بنده دبير جشنواره شعر فجر در اصفهان
بودم .خاطرم هست كه آن شب تا دير وقت بيدار
بوديم و اين خبر را در آنج��ا دريافت كرديم .به
تعبير يكي از عزيزان اين خبر در رسانهها منتشر
نشد بلكه منفجر شد .يكي از دوستان به حافظ
تفأل زد و اين غزل آمد .خيلي عجيب است كه
چنين شعري آمد و واقعاً تصادفي نيست.
سحرگه ره روي در سرزميني /هميگفت اين
معما با قريني
كهاي صوفي شراب آن گه ش��ود صاف /كه در
شيشه برآرد اربعيني
ثوابت باش��داي داراي خرمن /اگر رحمي كني
بر خوشه چيني
گر انگشت س��ليماني نباشد /چه خاصيت دهد
نقش نگيني
بيابانكي در اين جلس��ه س��رودهاي را به شهيد
سليماني تقديم كرد.
آتش داغي به جان مؤمنين افتاده است
گوييا از اسب ،كوهي بر زمين افتاده است
شانههاي مرتضي لرزيد از اين داغ سترگ
مالك اشتر مگر از روي زين افتاده است؟
عطر جنت در فضا پيچيده از هر سو ،مگر
كاروان ُمشك در ميدان مين افتاده است؟
چار سوي اين كبوترهاي پرپر را ببين
آيههاي روشن زيتون و تين افتاده است
دست بر دامان شاه تشنهكامان يافتند
دستهايش را كه دور از آستين افتاده است
زوزه كفتارها از هر طرف برخاستهست
شك ندارم اينكه شيري در كمين افتاده است
كربال در كربال تكرار شد بار دگر
ماه زير خنجر شمر لعين افتاده است
محشر كبراست در كرمان و در تهران و قم
در رگان شهر ،شور اربعين افتاده است
كوه آهن بر زمين افتاده ياران كاينچنين
لرزه بر اندام كاخ ظالمين افتاده است
سر جدا ...پيكر جدا ...اين سرنوشت اللههاست
خاتم ُملك سليمان بينگين افتاده است
در پايان اين مراسم از خانواده شهيد ابومهدي
المهندس و خانواده ش��هيد پورجعفري تقدير
ش��د .همچنين از چهار هنرمند كه آثاري را با
مضمون شهيد سليماني داشتند تقدير به عمل
آمد .اين چهار هنرمند برجس��ته كشور آقايان
رضا بدرالسماء نگارگر ،حسن روحاالمين نقاش،
غالمرضا صنعتگر خوانن��ده و ميالد عرفانپور
شاعر بودند .همچنين از دو اثر نقاشي كه توسط
حسن روحاالمين و رضا بدرالسماء كشيده شده
است ،رونمايي شد.
خبر

نقدفیلم

«دشت خاموش» گرفتار در نماهاي طوالني محتوازده

اگر فيلمساز تا اين حد تشنه خودنمايي نبود ،قطع ًا «دشت خاموش» ميتوانست يك
فيلم كوتاه باشد چراكه فيلم در دقيقه 40تمام ميشود و ديگر تا سكانس آخر چيزي
براي گفتن ندارد
افشين عليار
«دش��ت خاموش» س��اخته احمد بهرامي كه اين روزها در
سينماي هنروتجربه اكران ش��ده در جشنوارههاي مختلف
مثل ونيز نگاهها را به خود جلب كرده است .دشت خاموش
فقط ميتواند يك اثر جشنوارهاي باشد؛ جشنوارههايي كه
چشم اميدشان به آثاري است كه ذلت و درماندگي يك كشور
را نشان بدهند؛ اثري كه با پُز شبهروشنفكري ميخواهد مث ً
ال
حال و احوال انساني را روايت كند اما اين روايت آنقدر كش
و قوس دارد ك��ه دچار محتوازدگي ميش��ود و هر آنچه در
چيدمان ف��رم تلقي ميش��ود در حد ادا و اط��وار اجرايي يا
تكنيكي(!) متوقف ميماند.
فيلمس��از آنقدر تحت تأثير آثار ش��هيد ثال��ث و فيلمهاي
اينچنيني بوده كه فقط توانس��ته س��كانس پالن طوالني
بگيرد ،دوربينش را آرام حركت دهد ،ريتمش را كند و تصوير
را سياه و س��فيد كند تا بدبختي آدمهاي فيلم گيراتر شود،
تكرار يك موقعيت و ايستادگي زمان و روايت زندگي آدمهاي
كورهپزخانه نه تنها نميتواند ايجاد فرم كند بلكه باعث پرت
شدن مخاطب به بيرون از فيلم ميشود .اگر فيلمساز تا اين
حد تشنه خودنمايي نبود ،قطعاً دشت خاموش ميتوانست
يك فيلم كوتاه باشد چراكه فيلم در دقيقه 40تمام ميشود
و ديگر تا سكانس آخر چيزي براي گفتن ندارد .قطعاً فيلم
هنري ساختن اولويت فيلمساز بوده اما نميشود تمهيدات
ناكارآمد را با متني كه وجود ندارد ،منطبق كرد.
دش��ت خاموش متن كوتاهي دارد .ي��ك مدير آجرپزي به
دليل مش��كالت مالي قصد دارد كارگاهش را تعطيل كند،
حاال فيلمس��از با عقاي��د ضدانس��اني و ضدكارگري قصد
داشته يك فيلم هنري! بس��ازد اما اين فيلم هنري كه فقط
نماي طوالني مفهومزده دارد ،چگونه ميتواند بسترس��از
مناسبي براي يك اثر دغدغهمند انساني باشد؟ به طوري كه
كارگردان سمت آقاخان ايستاده و ميخواهد شاهد لجنمال
شدن انسانهايي باشد كه كارگر آن كورهپز خانهاند ،در اين
ميان مفهوم براي فيلمساز همان رسيدن به هيچ است كه
از نهيليسم ميآيد.
پوچگراي��ي مطلق در فيلم م��وج ميزند و آن ي��خ و باد كه
ميتوان��د نماد زندگي باش��د در يك ابهام ميماند .دش��ت
خاموش در به تصوير كش��يدن عش��ق و خيان��ت و مذهب

دچار محتوازدگي مفرط است و نتوانسته در متن به چنين
عناصري پاسخ مش��خصي بدهد چراكه اساس��اً نگاه فيلم
جش��نوارهاي بوده و به همين دليل فيلمساز با هوشمندي
تاريخ روايت قصه را هم لو نميدهد .اينكه اين قصه براي قبل
انقالب است يا بعد مشخص نميشود .هيچ ابزار تكنولوژيكي
حتي تلويزيون يا تلفن هم در فيلم وجود ندارد و يك بدويت
محض حاكم بر جهان فيلم است و اين همان ميل فيلمساز به
عقبماندگي جامعه را نشان ميدهد.
جامعه كدر ،س��ياه و مأيوسكنن��ده كه آخ��رش اجبار به
خودكشي اس��ت .اين نگاه ترس��ناك كارگردان به جامعه
نميتواند براي يك برهه خاص باشد و او با اجراي تكراري در
سخنراني آقاخان نشان داده است اين اتفاقها ميتواند در
سالهاي مختلف رخ بدهد و همه آدمها مانند كارگران آن
كورهپزخانه با كشيدن ملحفه به روي خود ،خود را تمثيلوار
دفن ميكنند و در آخر لطفاهلل با مواجه ش��دن با بيكسي
مطلق خودش را با آجرها زنده به گور ميكند.
دش��ت خاموش ادعاي مدرن بودن در روايت و اجرا دارد،
بنابراين ش��خصيتپردازي كالس��يك وجود ندارد ،يعني
نحوه و چرايي عش��ق ابراهيم به گوه��ر و همينطور نحوه
عاشق شدن لطفاهلل به سرور نشان داده نميشود يا اينكه
چطور ابراهيم و گوهر فرار ميكنند يا اينكه لطفاهلل چطور
از صيغه بودن سرور با آقاخان خبر داشته است و دوباره به
او عش��ق ميورزيده؟! فيلم دچار زيادهگويي در اجراست و
اين هم ربطي به فرم يا تكنيك ندارد چراكه انتخاب چنين
موضوعي با چنين ش��كل و ش��مايل اجرايي فقط ميتواند
جايزههاي فيلم را زياد و اعتبار زيست و طرز زندگي ايرانيان
را زير سؤال ببرد.

جشنواره

جزئيات برگزاري سيوچهارمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان اعالم شد

تجليل از  2چهره محبوب و فقيد سينماي كودك

محمد صادقي

س�يوچهارمين جش�نواره بينالملل�ي فيل�م ك�ودك و
نوجوان از دو چهره فقيد س�ينماي كودك مرحوم فرشته
طائرپ�ور و مرحوم محم�د ابوالحس�ني تجلي�ل ميكند.

وزير ارشاد به عيادت جمال شورجه رفت

محمدمه�دي اس�ماعيلي ،وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اسلامي ب�ا
حض�ور در منزل جم�ال ش�ورجه كارگ�ردان س�ينما از وي عي�ادت كرد.

در عيادت از جمال شورجه ،محمدمهدي اسماعيلي پيگير آخرين وضعيت درمان
اين فيلمساز دفاع مقدس شد و براي اين عضو ش��وراي پروانه ساخت و نمايش
فيلمهاي سينمايي ،آرزوي شفاي عاجل و سالمتي كامل كرد.
وزير ارشاد گفت :سريال يوسف پيامبر(ع) كه نويسنده آن آقاي شورجه است ،يكي
از آثار ماندگار سريالي در جهان اسالم به شمار ميرود و اميدوارم داستان حضرت
موسي(ع) هم با كارگرداني ايشان يك اثر ماندگار شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه آقاي شورجه با مواضع محكمو انقالبي،
هميشه محبوب همه قشرها بوده است ،گفت :مواضع صريح و نگاه روشن ايشان
همواره مورد احترام بوده و هيچ گاه در رسانهها مطلبي عليه ايشان نديدهام.
اسماعيلي يادآور شد :آقاي شورجه از استوانههاي سينماي انقالب و مايه افتخار
همگان هستند و از خداوند متعال براي ايشان شفاي عاجل خواستاريم .سينماي
ما به حضور چنين افرادي نياز دارد.

محمد تابش ،دبير جش��نواره فيلم كودك و نوجوان در نشس��ت
خبري اين رويداد سينمايي گفت :در افتتاحيه اين دوره جشنواره
بزرگداش��ت زندهياد «نورپور» را داريم كه سالها رياست صنف
سينماداران كش��ور را بر عهده داش��تند .در اختتاميه جشنواره
هم از دو ش��خصيت محبوب سينماي كودك فرش��ته طائرپور و
محمد ابوالحسني كه امس��ال به دليل ابتال به ويروس كرونا آنها
را از دست داديم ،تجليل خواهد شد .تابش با اشاره به اينكه شعار
يوچهارمين جشنواره «سينما س��رزمين خيال» انتخاب شد،
س
گفت :ما معتقديم رسالت سينما حفظ اميد و نشاط است و با توجه
به شرايط كرونايي كودكان س��وگوار ميتوانند با دنياي سينما به
آرامبخشي تخيل و خيال روي آورند.
وي سپس به آثار دريافتي اين دوره جش��نواره اشاره كرد و گفت:
امس��ال بيش از  ۵۵۰اثر در بخش ملي و بينالمللي به دبيرخانه
ارسال شد .در بخش ملي به طور كلي  ۴۳۸اثر دريافت شد كه از اين
بين  ۳۳۲اثر ملي مطابق مقررات جشنواره بود .در بخش وبسري
 ۱۲اثر ،پويانمايي كوتاه  ۱۲۰اثر ،فيلم كوتاه داستاني  ۲۱۵اثر و در
بخش فيلمبلند ايراني  ۴۵اثر متقاضي حضور بودند .از اين ميان۱۰ ،
اثر وبسري و  ۱۶اثر با موضوع كرونا هستند كه در بخش ويژه كرونا
روايت حضور خواهند داشت ۱۷ .فيلم كوتاه داستاني و  ۱۸اثر بلند
داستاني به جشنواره راه يافتند كه اين آثار در سينماهاي اصفهان و

همزمان در ديگر استانهاي متقاضي كه تاكنون شامل  ۲۳استان و
دو منطقه آزاد اروند و ارس ميشوند ،نمايش داده خواهند شد.
تابش با اشاره به اكرانهاي جش��نواره بيان داش��ت :اين دوره از
جشنواره به صورت تركيبي برگزار خواهد شد و براي نمايش آنالين
پلتفرمهاي فيليمو ،هاش��ور و تيوا ميزبان نمايش آثار هس��تند.
تمامی برنامههاي برخط جشنواره به صورت روزانه در سايت تيوا
نمايش خواهد داش��ت .افتتاحيه و اختتاميه نيز در شهر اصفهان
برگزار خواهد شد .در پلتفرم هاش��ور بخش كتابخانه ويدئويي و
كارگاهها نمايش خواهند داش��ت و از طريق فيليمو تنها نمايش
يوچهارمين جشنواره بينالمللي فيلم كودك
آثار را داريم .دبير س 
و نوجوان ،گفت :س��عي داريم براي كودكان حاشيه شهر اصفهان
شرايطي را با كمك نهادهاي مرتبط داشته باشيم تا آنها نيز بتوانند
يوچهارمين جش��نواره بينالمللي فيلمهاي
آث��ار را ببينند .س�� 
كودكان و نوجوانان از  ۱۶تا  ۲۱مهر  ۱۴۰۰در دو بخش مس��ابقه
ايران و مسابقه بينالملل برگزار خواهد شد.

