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امام علی)ع(: 

نيكبخ�ت آن كس اس�ت كه از 

سرگذشت ديگرى پند آموزد.

»گزيده تحف العقول«

 تبليغات با محتواي 
»تشويق به خروج ارز از كشور« ممنوع

س�اترا ب�ا ارس�ال تذك�ر كتب�ي، ممنوعي�ت نماي�ش 
تبليغاتي را كه مش�وق خروج س�رمايه انساني، فكري و 
مالي از كشور باش�د، به رس�انه هاي متخلف ابالغ كرد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي س��اترا، در پي 
تبلیغات بنگاه هاي خريد ملك در خارج از كش��ور در برخي 
رسانه هاي صوت و تصوير فراگیر، ساترا با ارسال تذكر كتبي، 
ممنوعیت نمايش تبلیغاتي را كه مش��وق خروج س��رمايه 
انساني، فكري و مالي از كش��ور باشد، به رسانه هاي متخلف 

ابالغ كرد. 
پیش از اين س��اترا پیش نويس دس��تورالعمل تبلیغاتي اش 
 را جه��ت نظرخواهي عمومي روي س��ايت خ��ود به آدرس

yun. ir/wv۳۱۰۹ منتشر كرده بود. 
پس از نظرخواهي از متخصص��ان و جمع بندي نظرات، اين 
دستورالعمل نهايي و به رس��انه هاي صوت و تصوير فراگیر 

ابالغ خواهد شد. 
.......................................................................................................

 كنگره شعر فاطمي 
»هجده سال نوري« فراخوان داد

نهمي�ن كنگ�ره سراس�ري ش�عر فاطم�ي »هج�ده 
ش�اعران  مجم�ع  هم�ت  ب�ه  ك�ه  ن�وري«  س�ال 
اه�ل بي�ت)ع( برگ�زار مي ش�ود، فراخ�وان داد. 
به گزارش »جوان« نهمین كنگره سراس��ري ش��عر فاطمي 
»هجده سال نوري« كه به همت مجمع شاعران اهل بیت)ع( 
برگزار مي شود، در حوزه هاي شعر فارسي )كالسیك و آزاد(، 

شعر عربي )فصیح و محلي( و شعر آذري فراخوان داد. 
بخش اصلي اين كنگره شامل ش��عر فاطمي )مدح، مرثیه، 
فضائل، مناقب، زندگاني و ابعاد وجودي حضرت زهرا)س(( 
و موضوع وي��ژه كنگره نیز معرفي علیا مخ��دره فاطمه بنت 
الحسن)س(، همس��ر امام س��جاد)ع( و مادر امام باقر)ع( با 

زبان شعر است. 
عالقه مندان تا ده��م آذرماه فرص��ت دارند آثار خ��ود را از 
 18salenoori@gmail. com طريق آدرس الكترونیك��ي
يا از طريق پیام رس��ان هاي واتس آپ و س��روش به ش��ماره 

۰93۷3645565 ارسال كنند. 
.......................................................................................................

 »قصه هاي مجيد« 
به چاپ سي وششم رسيد

كتاب »قصه هاي مجيد« نوشته هوشنگ مرادي كرماني 
توس�ط انتش�ارات معين به چاپ سي و شش�م رس�يد. 
به گزارش »جوان« كتاب »قصه هاي مجید« نوشته هوشنگ 
مرادي كرماني به  تازگي توس��ط انتش��ارات معین به چاپ 

سي و ششم رسیده است. 
»قصه هاي مجی��د« ابتدا يك مجموعه پن��ج جلدي بود كه 
بعدها در قالب يك  مجلد منتشر شد. اولین  جلد اين  مجموعه 
سال58 منتشر شد. داستان هاي شخصیت مجید، به  واسطه 
اقتباس تلويزيوني و سريالي كه كیومرث پوراحمد براساس 

آن ساخت، در ايران شناخته مي شوند. 
»قصه هاي مجید« موفق شد عناوين كتاب برگزيده شوراي 
كتاب كودك، كتاب برگزيده س��ال 1364، كتاب برگزيده 
مجله هاي س��روش نوجوان و مجله كیه��ان بچه ها و كتاب 
برگزيده كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان را براي 
نويسنده اش به ارمغان بیاورد. اين  كتاب سال 96 همزمان با 

برپايي نمايشگاه كتاب تهران به چاپ سي ام رسید. 
چاپ سي وششم اين كتاب با 68۰ صفحه و قیمت 2۰۰هزار 

تومان عرضه شده است. 
.......................................................................................................

»آتاباي« به سينماها مي آيد
با تصميم شوراي صنفي اكران، فيلم سينمايي »بي همه 
چيز« س�اخته محس�ن قرايي مقدم ب�ه هم�راه ۹ فيلم 
ديگر تا پايان فصل پاييز روانه پرده س�ينماها مي شوند. 
به گزارش »جوان« جلسه ش��وراي صنفي نمايش با حضور 
اعضا در محل اتحاديه تهیه كنندگان سینماي ايران تشكیل و 
در ابتداي جلسه از يك عمر تالش غالمرضا فرجي در دوران 

عضويت او در شوراي صنفي نمايش قدرداني شد. 
در اين جلسه با درخواس��ت اكران فیلم سینمايي »تومان« 
س��اخته مرتضي فرش��باف از 12آبان ماه، فیلم س��ینمايي 
»آپاچي« س��اخته آرش معیري��ان از 26 آبان ماه، »ش��هر 
گربه ها« ساخته سیدجواد هاشمي و »آتاباي« ساخته نیكي 
كريمي از س��وم آذرماه، »مالقات با جادوگر« به كارگرداني 
جمشید بهرامیان و »جوجه تیغي« ساخته مستانه مهاجر از 
1۰ آذرماه، »بندر بند« ساخته منیژه حكمت از 12 آذرماه، 
»بي همه چیز« س��اخته محس��ن قرايي مقدم از 1۷ آذرماه، 
»تي تي« ساخته آيدا پناهنده از 24 آذرماه و »عروس مردم« 

به كارگرداني مجید توكلي از اول دي ماه موافقت شد. 

مصطفي محمدي     دیده بان

    مصطفي شاه كرمي
هف�ت س�ال پ�س از جداي�ي بخ�ش مل�ي و 
بين المل�ل جش�نواره فيلم فجر، روز گذش�ته 
معاون وزير ارشاد و رئيس س�ازمان سينمايي 
اعالم كرد، جش�نواره هاي مل�ي و جهاني فيلم 
فجر پ�س از پن�ج دوره برگزاري مجزا از س�ال 
آين�ده )۱۴۰۱( ب�ه ص�ورت يكپارچ�ه و واحد 
برگ�زار مي ش�وند. بازگش�ت س�ينما ب�ه ريل 
فج�ر در حالي اتف�اق مي افتد كه ارديبهش�ت 
امس�ال و همزمان با برگزاري سي وهش�تمين 
دوره جش�نواره جهاني فيلم فجر خبر رس�يد 
كه اين رويداد به عنوان يكي از جش�نواره هاي 
ال�ف دني�ا در »فياپ�ف« ثب�ت ش�ده اس�ت!

    سرآغاز جدايي
خب��ر جداي��ي دو بخش اصل��ي جش��نواره فیلم 
بین المللي فیلم فجر اولین بار اواخر ش��هريور ماه 
هفت سال پیش از سوي علیرضا رضاداد كه در آن 
ايام در جايگاه دبیري جش��نواره فجر قرار داشت، 
رسانه اي شد. آن ايام مصادف بود با حضور حجت اهلل 
ايوبي در رأس سازمان س��ینمايي و قرار بود براي 
خاصیت دار شدن جش��نواره جهاني فجر ذيل سه 
محور همسويي، همجواري و هم سطحي به عنوان 
اصلي تري��ن مؤلفه ه��اي آن برنامه ري��زي صورت 
بگیرد! در ادامه اين ماجرا روز اول ارديبهشت سال 
94 و چند ماه پس از برگزاري بخش ملي جشنواره 
فیلم فجر حجت اهلل ايوبي كه ت��الش زيادي براي 
پیاده سازي مدل مديريتي فرانسوي ها در سینماي 
كشورمان داش��ت، در رابطه با علت اين جدا سازي 
گفت: »سالیان سال است كه همه مي دانند يا بخش 
بین الملل فجر بايد حذف ش��ود يا واقعاً به معناي 
واقعي كلمه برگزار شود. امسال تنها سالي است كه 
از همه دعوت مي ش��ود فیلم هاي بخش بین الملل 
فجر را ببینند، البته با برگزاري اين بخش به صورت 
مستقل، من و تیم جشنواره خود را در يك آزمون 
سخت قرار داديم، براي اينكه معتقديم كار درست 
را بايد از يك نقطه شروع كرد و هزينه آن را هم بايد 
به جان خريد. همواره فرآيند جدا شدن از گذشته و 
نوآوري، كار سخت و شجاعانه اي است، اما امیدوارم 
روزهاي آتي سرآغازي باشد براي بخش بین الملل 
جشنواره و مطمئنم دوستان جوان و خوش فكري 
كه در بخش بین الملل فعال هستند، سعي كرده اند 
جشنواره اي با رعايت تمام استانداردهاي بین المللي 
برگزار كنن��د.« اگر چه ايوب��ي و تیمش مأموريت 
داشتند بحث جدا سازي بخش هاي دوگانه جشنواره 
فیلم فجر را به سرانجام برسانند اما تالش آنها براي 
تغییر نام جشنواره فجر به جشنواره فیلم تهران كه 
پیش از انقالب و با محوريت فرح ديبا برگزار مي شد، 
اقدامي عجیب و تأمل برانگیز بود، هر چند تالش آنها 

به دلیل مخالفت جدي سینماگران، اهالي رسانه و 
دلسوزان هنر هفتم ناكام ماند. شايد اتخاذ چنین 
رويكردهاي عجیبي بود ك��ه نهايتاً باعث بركناري 
ايوبي در آخرين روزهاي زمستان سال 95 از رأس 

سازمان سینمايي گرديد. 
    ادغام دوباره

با روي كار آمدن دولت س��یزدهم و اس��تقرار تیم 
مديريتي جديد، روز گذشته محمد خزاعي به عنوان 
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس سازمان 
س��ینمايي با اعالم خبر ادغام مج��دد بخش هاي 
منفك شده جش��نواره فیلم فجر گفت: برگزاري 
همزمان اين روي��داد مهم و راهبردي س��ینماي 
ايران در سالگرد جش��ن هاي فجر انقالب اسالمي 
با هم افزايي ظرفیت ها، قطعاً، فرصت هاي كاربردي 
مضاعفي را براي بهره مندي جامعه سینمايي، اقشار 
مختلف مردم، س��ینماگران و مهمان��ان خارجي 
فراهم م��ي آورد. همه س��اله در س��الروز انقالب و 
در پوشش جش��ن هاي متنوع آن ش��اهد حضور 
میهمانان، ش��خصیت هاي فرهنگي و سیاس��ي و 
حضور چش��مگیر رس��انه هاي خارجي در كشور 
هستیم. بديهي اس��ت با برنامه ريزي هاي دقیق و 
هدفمند، جشنواره بین المللي فیلم فجر مي تواند 
از اين مزيت ها و فرصت ها بهره برداري كند. خزاعي 
ادامه داد: سینماي نوين ايران يعني سینماي پس از 
انقالب با تمامي فراز و فرودهايش مهم ترين نقش را 
در پیشبرد ديپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ايفا 
كرده و حضور مهمانان خارجي و مالحظه بي واسطه 
آنها از اقبال مردم نسبت به جشنواره فجر و سینما، 
تصوير بي بديلي علیه تبلیغات اس��تكبار رسانه اي 
علیه كشور است و قطعاً اين مزيت مهم بايد مورد 
توجه قرار گیرد و با برطرف كردن كاستي هاي قبلي 
تقويت شود و ادغام بخش ملي و بین الملل جشنواره 

از اين حیث نیز قابل اعتناست. 
به گفته وي، برگزاري جش��نواره جهاني فجر طي 
سال هاي گذش��ته با مديريت و زحمات دلسوزانه 
آقاي��ان علیرضا رض��اداد، س��یدرضا میركريمي و 
محمدمهدي عسگرپور، فضاهايي را براي كمك به 
گسترش روابط بین الملل سینما فراهم ساخته است 

كه جاي تشكر و قدرداني دارد. 
معاون وزير و رئیس س��ازمان س��ینمايي با اشاره 
به اثرات جش��نواره جهاني فجر بی��ان كرد: بدون 
ش��ك، از مزيت هاي نسبي ايجاد ش��ده و تجارب 
ارزنده همكاران خوبمان در اين رويداد اس��تفاده 

خواهیم كرد. 
وي مطرح كرد: پیرو بررس��ي »كارگروه مطالعه و 
ارزيابي جش��نواره ها« و بنا به مطالبه هاي صنوف و 
سینماگران كشور در س��ال هاي گذشته، سازمان 
س��ینمايي به اين جمع بندي رس��یده است كه دو 
جش��نواره ملي و جهاني فجر را به صورت يكپارچه 
تحت عنوان »جش��نواره بین الملل��ي فیلم فجر« 
برگزار كند. بايد با كمك همه خانواده س��ینما و با 
تعامل گس��ترده در عرصه هاي ملي و بین المللي، 
جشنواره هاي باشكوه و خاطره انگیزي را همچون 
سال هاي دور براي رونق و نش��اط سینما و جامعه 
تدارك ببینیم. رئیس سازمان سینمايي با اشاره به 
سرلوحه قراردادن محورهايي چون »خانواده، اخالق، 
امید« در دوره جديد سینما اظهار امیدواري كرد: 
امیدواريم بتوانیم در مسیر اعتالي سینماي ملي، 
»گفت وگوهاي میان فرهنگي«، ايجاد پتانسیل هاي 
بالقوه ب��راي تبديل ش��دن به ويترين س��ینماي 
خاورمیانه، پويايي اقتصاد س��ینما، روزآمدسازي و 
ارتقاي سطح دانش و بینش س��ینماگران ايراني از 
طريق تبادل تجربه با سینماگران خارجي، تقويت 
حض��ور در بازارهاي منطقه اي و جهاني با ترس��یم 
سیاست هاي كلیدي و راهبردي مبتني بر بیانیه گام 

دوم انقالب، گام برداريم.«
    گعده داغ موافقان و مخالفان

طي اين هفت سالي كه از جدايي دو بخش اصلي 
جشنواره فیلم فجر مي گذرد، هر سال و در آستانه 
برگزاري بخش هاي ملي و جهاني اين جش��نواره 
سینماگران در قالب دو گروه عمده مخالف و موافق 
اين جداي��ي در گفت وگو با رس��انه هاي مختلف 
در راستاي تبیین نظرش��ان به تدلیل و استدالل 
مي پرداختند. يك گروه از سینماگران كه مخالف 
آن بودند اين جدايي را حیف و میل كردن بودجه 
جش��نواره و باال بردن هزينه هاي وزارت ارش��اد 
قلمداد مي كردند كه مي توانس��ت به جاي هزينه 
شدن براي جشنواره اي كه آورده دندان گیري براي 
سینماي ما ندارد، صرف رونق و ارتقاي سینماي 
ملي و سینماگران بشود، البته در مقابل كساني كه 
از همان ابتدا نیز مخالفت خود را با اين جدايي را 
مطرح مي كردند، كساني هم بودند كه اين اتفاق را 
به نوبه خود اقدام قابل تأمل و مفیدي براي سینما 
ارزيابي مي كردند. يكي از شاخص هايي كه موافقان 
جدايي مطرح مي كردند و معتقد بودند جشنواره 
جهاني فیلم فجر مي تواند آن را دنبال كند، مسئله 
ديپلماسي فرهنگي و اصالح تصوير تحريف يافته 
ايران و جامعه ايراني در سینماي جهان است كه به 
 واسطه آن بتوان ايران را تبديل به قطب سینمايي 
منطقه كرد، البته واضح است كه ارزيابي عملكرد 
جشنواره جهاني فجر و برگزاركنندگان آن در اين 
زمینه نیازمند دسترسي به مستندات و آمار واقعي 
جش��نواره و همچنین گذر زمان است. نكته حائز 
اهمیت ديگري كه در اين رابطه وجود دارد بحث 
سرنوشت ثبت جشنواره جهاني فیلم فجر به عنوان 
يكي از جش��نواره هاي الف دنیا در كنفدراسیون 
بین المللي تهیه كنندگان فیلم- فیاپف- اس��ت و 
اينكه آيا اين ورود و خ��روج مي تواند لطمه اي به 
وجهه سینماي كشورمان در بازارهاي بین المللي 

بزند يا خیر؟!

بازگشت نيمه هاي فجر به آغوش هم 
رئيس سازمان سينمايي از ادغام مجدد بخش هاي ملي و جهاني جشنواره فيلم فجر خبر داد

خزاعي: پيرو بررس��ي »كارگروه 
مطالعه و ارزيابي جش��نواره ها« 
و بن��ا ب��ه مطالبه ه��اي صنوف و 
س��ينماگران كش��ور در سال هاي 
گذشته، به اين جمع بندي رسيده ايم 
كه دو جشنواره ملي و جهاني فجر 
را به صورت يكپارچه برگزار كنيم

     شعر     گفت وگو

تهيه كننده باسابقه در گفت وگو با »جوان«: 

تعجيل در توليد سريال به كيفيت لطمه زده است
اين پتانسيل را داريم كه س�ريال هاي باكيفيت توليد كنيم 
كه ه�م در داخ�ل و ه�م در منطقه، مخاطب داش�ته باش�د 
ولي نوع�ي تعجيل بر كل س�اختار سريال س�ازي ما س�ايه 
افكنده و باعث شده است بيشتر به فكر كميت توليد باشيم. 
هارون يشايايي، تهیه كننده باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: رونق سريال سازي يك ويژگي خوب دارد و آن هم كمك 
به اشتغال جمعي از بیكارش��دگان كرونايي سینماست ولي اگر 
بخواهیم سريال سازي به معناي واقعي رشد پیدا كند، بايد كیفیت 
تولید ارتقا يابد. در دو س��ال اخیر سريال سازي در شبكه خانگي 
و براي پلت فرم ها، رونق خوبي گرفته و بس��یاري از فعاالن سابق 
سینما، حاال مشغول سريال سازي براي پلت فرم ها هستند ولي 

متأسفانه از منظر كیفي، رشد چنداني در سريال ها نمي بینیم. 
 تهیه كنن��ده »هام��ون« و »ناخدا خورش��ید« ادام��ه داد: بايد 
برنامه ريزي ها در اين مس��یر باش��د كه س��ريال هاي ب��ه روز با 
داس��تان هايي جذاب، متفاوت و مخاطب پس��ند تولید ش��ود، 
ضمن اينكه از نظر ساختار تولید هم بايد رشد داشته باشیم. اگر 
بخواهیم با الگوهاي سه دهه قبل سريال تولید كنیم، يقیناً جواب 
نمي دهد بلكه بايد سريال هاي روز دنیا را ببینیم و بعد به سمت 
تولید سريال برويم. اين تهیه كننده عنوان كرد: اين پتانسیل را 
داريم كه س��ريال هاي باكیفیت تولید كنیم ك��ه هم در داخل و 
هم در منطقه، مخاطب داش��ته باش��د ولي نوعي تعجیل بر كل 
ساختار سريال سازي ما س��ايه افكنده و باعث شده است بیشتر 
به فكر كمیت تولید باشیم. تهیه كننده »اي ايران« و »در مسیر 
تندباد« ادامه داد: سريال سازي كار راحتي نیست ولي برخي آن 

را شوخي گرفته اند و همین باعث شده برخي سريال ها در میانه، 
تعطیل مي ش��وند يا بدون اينكه مخاطب چنداني جلب كنند به 
انتها مي رسند. سريال سازي يك صنعت است و نیروهاي فكري و 
محتوايي خودش را مي خواهد. واقعاً با ديد روتین و روزمره نبايد 
سريال بسازند. يش��ايايي تأكید كرد: بايد ساختار نظارتي تولید 
سريال به س��مت كیفي گرايي برود، يعني قبل از هر چیز ببینند 
متن يك سريال چقدر كشش دارد و وقتي مي بینند متن كامل 
سريال آماده نیس��ت، نبايد اجازه تولید دهند، چون فقدان متن 
كافي و دراماتیك باعث شده بعضاً سريال هايي تولید شود كه واقعاً 

تماشاي آنها براي مخاطبان، خسته كننده است. 
اين تهیه كنن��ده افزود: مخاطبان براي تماش��اي س��ريال هاي 
تلويزيون به طور مس��تقیم، پولي نمي دهند و براي همین اينكه 
سريال چه كیفیتي داشته باشد، خیلي كمتر از زماني ناراحت شان 
مي كند كه براي يك س��ريال خانگي پول مي دهند و مي بینند 

سريال چیزی عايدشان نكرده ! 

مرحوم صفارزاده سبكی تصويري در شعر معاصر ابداع كرده بود
اشعار معنوي بانوي اخالق و تعهد تأثير عميقي از قرآن كريم و امام خميني )ره( گرفته است

نويس�نده، ش�اعر و منتق�د ادب�ي از آش�نايي عمي�ق طاه�ره 
صف�ارزاده ب�ا ق�رآن كري�م و تأثي�ر زي�اد دي�دارش ب�ا ام�ام 
خمين�ي)ره( در محت�واي معن�وي اش�عارش س�خن گف�ت. 
رضا اسماعیلي درباره س��بك ش��اعري طاهره صفارزاده به ايبنا گفت: 
زنده ياد طاهره صفارزاده يكي از چهره هاي ش��اخص و درخش��ان شعر 
روزگار ما بود؛ ش��اعري ك��ه تعه��د، مفهوم گرايي، انديش��ه محوري و 
دين باوري از مؤلفه هاي اصلي ش��عرش به ش��مار مي آمد. وي عالوه بر 
شاعري در نويسندگي، تحقیق، تدريس و ترجمه نیز دستي توانا داشت. 
همچنین صفارزاده به  عنوان پايه گذار »نقد علمي ترجمه« و مؤلف نظريه 
»ترجمه تخصصي« در ايران شناخته شده و نام صفارزاده به عنوان يكي 
از آغازكنندگان شعر پیشرو و مدرن ديني در تاريخ ادبیات معاصر به ثبت 
رسیده است. اين شاعر درباره اينكه صفارزاده چه تأثیري بر شعر معاصر 
گذاشت، توضیح داد: صفارزاده مبدع سبك »طنین« و شعر »كانكريت« 
يا تصويري در شعر معاصر بود. وي در توضیح و تبیین شعر طنین گفته 
است: »تعريف من از شعر همان اس��ت كه در»طنین در دلتا« گفته ام. 

طنین حركتي است كه حرف من در ذهن خواننده مي آ غازد. 
وي در ادامه عنوان كرد: در تبیین س��یر تكوين��ي و روند تكاملي زبان 
ادبي وي بايد بگويیم كه سه مرحله را پشت سر گذاشته است. صفارزاده 
در آغاز راه مثل بیش��تر ش��اعران، متأثر از ش��اعران متقدم و معاصر 
خويش- به ويژه پروين اعتصامي- بود و تا مدتي در قالب هاي نیمه سنتي 
طبع آزمايي مي كرد، هرچند از همان آغاز صبغه  ديني اشعارش، او را از 

ديگران متمايز ساخته بود. 
دوره دوم زندگي ادبي ش��اعر از س��ال 134۷ با چاپ مجموعه ش��عر 
»طنین در دلتا« آغاز مي ش��ود و تا س��ال 1356 ادامه پیدا مي كند. 
ش��اخصه هاي اصلي ش��عر صفارزاده در اين دوره، گرايش به روايت و 
پیچیدگي در زبان اس��ت. دوره س��وم زندگي ادبي صفارزاده از سال 
1356 با چاپ دو مجموعه ش��عر »بیعت با بیداري« و »ديدار صبح« 
آغاز مي شود كه در اين دوره شاعر به سبكي مستقل و زباني كارآمد و 
منسجم دست پیدا مي كند و ساده گويي را در پیش مي گیرد. به گفته 
اسماعیلي، صفارزاده بعد از پیروزي انقالب اسالمي و ديدار با امام)ره(، 
سلوك شاعرانه خود را تغییر داد و در مسیري جديد گام برداشت. ديدار 
با امام)ره( كه زمینه تحقق آن توسط حجت االسالم دعايي فراهم شد، 
تأثیر عمیقي در شخصیت وي گذاشت و مس��یر زندگي اش را عوض 
كرد. بعد از اين ديدار سلوك ادبي اين بانوي شاعر به كلي تغییر كرد و 
ايشان با رويكردي معنوي تر به شعر و شاعري پرداخت. يكي از كارهاي 
بسیار ارزشمند صفارزاده، ترجمه قرآن به زبان هاي فارسي و انگلیسي   
اس��ت. ترجمه قرآن وي از نظر قرآن پژوهان، ترجمه اي مقبول و قابل 
تأمل است. صفارزاده همچنین در سال هاي پاياني عمر، بعضي از ادعیه 

را نیز به زبان فارسي ترجمه كرد.

    پویانمایي

    تلویزیون

 ادامه فيلمبرداري سريال »پالك۱3« 
با بازيگران جديد

فيلمبرداري س�ريال 
تلويزيون�ي »پ�الك 
۱3« ب�ه كارگردان�ي 
ب�ا  معيري�ان  آرش 
حضور بازيگران جديد 
همچن�ان ادامه دارد. 
به گزارش »ج��وان« با 

نهايي شدن تركیب بازيگران، فیلمبرداري سريال تلويزيوني »پالك13« 
به كارگرداني آرش معیريان و تهیه كنندگي سلیم ثنائي ادامه دارد. 

سريال تلويزيوني »پالك13« كه مضموني طنز و خانوادگي دارد، با 
حضور بازيگراني نظیر علي صادقي، شهره سلطاني، امیرحسین صديق، 
اردالن شجاع كاوه، نگار عابدي، حسین رفیعي، محمود جعفري، مهران 
ضیغمي، سامان دارابي، فرزانه سهیلي و ستاره حسیني جلوي دوربین 
رفته  است. نگارش اين سريال را كه محصول گروه اجتماعي شبكه3 
سیماست، امیر ابیلي به همراه محمدحسن رعیت پور، حامد آبكنار و 
مسعود غزنچايي بر عهده  دارند و قرار است، به  زودي به  صورت شبانه از 
شبكه3 سیما پخش شود. شبكه3 سیما پیش  از اين نیز در سريال هاي 
طنز شبانه تجربیات موفقي مانند زير آس��مان شهر و شب هاي برره 
را داشته و حاال هم قرار است، با س��ريال پالك13 تولید و پخش اين 

سريال هاي شبانه را از سر بگیرد. 

در نشست برندسازي آثار پويانمايي مطرح شد 

الزامات برندسازي در حوزه انيميشن
بچه هاي ما هنوز شاهنامه و سعدي را نمي شناسند و اگر بخواهيم روي فروش اين محصوالت 

فكر كنيم بايد ايجاد جذابيت و معرفي را در سطح جامعه جدي بگيريم
رئي�س مرك�ز پويانماي�ي صبا ضم�ن اش�اره ب�ه الزامات 
برندس�ازي در حوزه انيميش�ن از ل�زوم نقش آفريني پدر 
و مادره�ا در ش�كل گيري ذائق�ه ك�ودكان س�خن گفت. 
محمدرحی��م لیواني در يك نشس��ت خبري درب��اره كار روي 
برندسازي آثار پويانمايي در حوزه انیمیشن گفت: برندسازي از 
سال ها پیش شروع شده است. يكي از شاخصه هاي برندسازي 
تع��داد قس��مت هاي يك مجموعه اس��ت و س��عي ش��ده اين 
مجموعه ها بتوانند با حضور مداوم برند شوند و ما هم در اين راستا 
مجموعه هاي 1۰۰ قسمتي و باالتر تولید مي كنیم. وي ادامه داد: 
ما در حال حاضر چهار مجموعه باالي 2۰۰ قسمت، 1۰ مجموعه 

باالي 1۰۰ قسمت و 3۰ مجموعه باالي 5۰ قسمت داريم. 
مدير مركز صبا با اشاره به افزايش كیفیت آثار عنوان كرد: نكته 
بعدي اين است كه اين آثار بتوانند قابلیت هاي فني براي حضور 
در عرصه داخلي و خارجي داشته باشند. از سال 92 به بعد تمام 
مجموعه هاي ما به  صورت فول اچ دي ساخته شده است و حتي 

درصد زيادي هم به صورت 4k تولید مي شود. 
لیواني اظهار كرد: تا چند سال ديگر چند مجموعه برند خواهیم 
داشت. مجموعه »پهلوانان« را براي نوروز 14۰1 داريم. همت 
پدرها و مادران اس��ت كه ذائقه س��ازي و در ذائقه س��ازي براي 
تماش��اي هنر پاك تالش كنند. امیرمحمد دهس��تاني، معاون 
انیمیشن مركز گسترش سینماي مستند و تجربي هم در اين 
نشست توضیح داد: برندس��ازي فقط نمي تواند توسط جامعه 
انیمیشن انجام ش��ود، به طور مثال اگر دختر من يك مجموعه 
»نقاش كوچولو« را دوست دارد، بايد متناس��ب آن بتواند ابزار 
تحريريه را هم پیدا كند. وي درباره حجم تماش��اي انیمیش��ن 
عنوان كرد: مهم ترين س��ريال مث��ل »زخ��م كاري« را يك بار 
مي بینید ولي كودك من يك انیمیش��ن را 5۰ بار مي بیند ولي 
رسانه ندارند و آماري نداريد از اينكه آنها چقدر اين آثار را دنبال 
مي كنند، مثاًل »زخم كاري« بیلبوردهايش همه جا هست اما آيا 

يك انیمیشن مي تواند بیلبورد رايگان داشته باشد؟
دهستاني همچنین يادآور شد: خود س��ازمان صداوسیما بايد 
براي سريال هاي جديدش در شبكه هاي جديد تبلیغات داشته 
باش��د. بهترين محصول را داش��ته باش��ید اما تبلیغش نكنید، 
فايده اي ندارد. امیر سحرخیز هم در ادامه درباره هزينه ساخت 
انیمیش��ن اظهار كرد: قیمت تولید انیمیش��ن در حال حاضر 
يك سي ام هزينه آثار خارجي است. وي همچنین درباره درآمد 
پلت فرم ها از آث��ار پويانمايي خارجي گف��ت: پلت فرم ها عمده 
درآمدشان از پخش انیمیش��ن هاي خارجي است. سحرخیز با 

انتقاد از صداوسیما عنوان كرد: من هم به سازمان نقد دارم كه 
چرا از اين همه سرمايه اي كه دارد استفاده نمي كند. تا زماني كه 
انیمیشن انتشار و توزيع درستي پیدا نكند، نمي توانیم به سمت 

برندسازي برويم. 
لیواني درباره ف��روش مجموعه ه��اي پويانمايي عن��وان كرد: 
بیشترين رغبت بعد از فیلم و سريال به انیمیشن است. شكرستان 
و مجموعه هاي بس��یاري از مركز صبا در اوكراين، كره جنوبي 
و ژاپن به فروش رسیده است. ما انیمیش��ن را با قصد صادرات 
نمي س��ازيم بلكه با نگاه داخلي آثار ساخته مي شود كه قابلیت 
صادرات هم دارند. »تن��در« و »چیا« از مجموعه هايی اس��ت 
كه فروش خارجي داشته اند. دهس��تاني درباره دغدغه فروش 
آثار به خارجي ها گفت: بچه هاي ما هنوز ش��اهنامه و سعدي را 
نمي شناسند، اگر بخواهیم روي فروش اين محصوالت فكر كنیم، 
اولويتي ندارد. گاهي نوعي ذوق زدگي وجود دارد كه انیمیشن 
چقدر سرويس مي دهد. مزيت ما در اين نیست كه كار كارگري 
انبوه داشته باش��یم. مزيت ما محتوا و فكر است و بايد روي اين 
زمینه كار كنیم. لیواني نیز بیان كرد: از طرف ديگر ابتدا بايد به 
حجم تولید قابل توجه برس��یم كه قابلیت فروش داشته باشد. 
تعداد مجموعه هاي باالي 1۰۰قسمتي امكان فروش دارد، با اين 

حال نگاه اولیه ما تولید براي داخل كشور است. 
    منتظر بحران مي مانيم!

دهستاني با اشاره به پخش آثار پويانمايي خارجي در كشور تصريح 
كرد: من خاطرم است تلويزيون در يكي از چهارشنبه سوري ها 
حدود 1/5میلیارد دالر انیمیش��ن خارج��ي پخش كرد! يعني 
ش��ش تا هفت فیلم 15۰میلی��ون دالري را پخ��ش كرد، پس 
وقتي ما خودمان اين آثار را ترويج مي كنیم، چگونه انتظار داريم 
انیمیشن هاي مان مورد توجه قرار بگیرد. حاال در دنیا به سمت 
همجنس گرايي رفته اند و شايد همین بحران باعث شود مسئوالن 

ما به تولید محتواي فرهنگي خودمان توجه داشته باشند.


