
 راه اندازي پويش »ايران شاد« 
در آستانه جشن انقالب 

راديو صبا در آس�تانه چهل و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
»پويش ايران شاد« را برگزار مي كند. 

به گزارش روابط عمومي راديو صبا، در آستانه چهل و چهارمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي »پويش ايران شاد« را برگزار مي كند. 

اين پويش با هدف ايجاد ش��ور و ش��ادي اجتماعي در ايام دهه فجر راه اندازي 
مي شود. عالقه مندان مي توانند با تماس با تلفن گوياي شبكه  به بازگويي خاطرات 

شيرين و مرور لحظات شاد زندگي خود بپردازند. 
فايل هاي صوتي ارسالي مخاطبان در برنامه تعاملي »دوطرفه« پخش خواهد شد.  
برنامه تعاملي »دوطرفه« در ايام دهه فجر به صورت ويژه براي شنوندگان پخش 
مي شود. اين برنامه زنده به مناسبت دهه فجر هر روز يكي از موضوعات انقالب 
اسالمي و شاخصه هاي انقالب را به صورت غيرمستقيم به عنوان سوژه تعاملي 

بين مردم مطرح مي كند. 
»دوطرفه« هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح با اجراي محمدرضا قلمبر 

و به تهيه كنندگي محمد حسين خسروجردي پخش خواهد شد.
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واكنش هنرمندان به تحريم كنندگان جشنواره های فجر
پولتان را گرفتيد و آبروی آزادی را برديد!

تهيه كننده موسيقی: ما هرگز دموكرات نبوده ايم، فحاشی و توهين كردن كجايش به آزادی می رسد؟
   مصطفی شاه كرمی 

تالش های ضدهنری برخی افراد و جريانات معاند در تعطيل 
و تحريم كردن فعاليت های هنری صدای همه را درآورده 
است تا جايی كه تهيه كننده فيلم »چرا گريه نمی كنی؟« 
در واكنش به استوری بازيگران اين فيلم كه بيانيه تحريم 
جشنواره فجر را امضا كرده اند با تأكيد بر اينکه »شما آبروی 
آزادی را برده ايد!« يک پرس�ش جال�ب مطرح می كند و 
می گويد »]اين افراد[ چرا شبکه نمايش خانگی را كه ماهيانه 
دو، س�ه ميليارد از آن درآمد دارند، تحريم نمی كنند؟«

در كنار اظهارات يک تهيه كنن��ده از رفتار متناقض بازيگران 
فيلمش در تحريم جشنواره فجر يک تهيه كننده باسابقه عرصه 
موسيقی هم با گفتن اينكه »فحاشی و توهين كردن كجايش به 
آزادی می رسد؟« اين اقدامات را مصداق ديكتاتوری دانست. 

رفت��ار قيم مآبانه ديكتاتورهای مخمل��ی در فضای فرهنگی 
هنری كشور كه با تهديد و ارعاب هنرمندان را از انجام فعاليت 
هنری منع می كنن��د، به غير از هنرمن��دان و فعاالن صنوف 
وابسته به آنها، صدای فعاالن و س��رمايه گذاران اين عرصه را 
هم درآورده است. اگر تا چند روز پيش فقط هنرمندان و ديگر 
فعاالن وابس��ته به اين عرصه منتقد جو روانی سنگين عليه 
فعاليت های فرهنگی و هنری بودند، حاال ديگر سرمايه گذارانی 
كه هزينه های سنگينی در اين عرصه انجام داده اند هم به جرگه 

معترضان به تحريم و خفقان ايجاد شده، پيوسته اند.
   آزادی برای شما فقط يک شعار است 

اولين نمونه در اين زمين��ه بيانيه و انتقاد تن��د رضا محقق، 
تهيه كننده فيلم سينمايی »چرا گريه نمی كنی؟« از بازيگران 
اين فيلم به خاطر امضای بيانيه تحريم جشنواره فيلم فجر است. 
محقق درباره موضع گيری اعتراضی بازيگران اين فيلم با هدف 
تحريم جشنواره فيلم فجر گفت: همواره كارگردان و بازيگران 
يک فيلم در اختيار تهيه كننده هستند و اين تهيه كننده است 
كه برای فيلم تصميم می گيرد. بازيگر در فيلم بازی اش را كرده 
و حق و حقوقش را هم گرفته است. اين بازيگران چرا شبكه 
نمايش خانگی را كه ماهيانه دو، سه ميليارد از آن درآمد دارند،  
تحريم نمی كنند؟ آيا شبكه نمايش خانگی جزو سينما نيست؟ 

چرا فيلم های خودشان را تحريم نمی كنند؟ 
اين كارگردان و تهيه كننده سينما افزود: همه عوامل اين فيلم 
تا ريال آخر دستمزدهايش��ان را گرفته اند. كجا با رفاقت پای 
اين كار آمده ايد؟ من به  هيچ عنوان نمی خواهم جشنواره فجر 
را تحريم كنم، چرا بايد شما به من زور بگوييد؟ اين چه مدل 

دموكراسی است كه شما از آن دم می زنيد، مگر شعار آزادی 
نمی دهيد؟ ش��ما آبروی آزادی را هم برده ايد! ش��ما پيراهن 
عزتمند آزادی را به يک ذلت تبديل كرده ايد! من در بسياری 
از فستيوال های معتبر سينمايی دنيا جايزه گرفته ام، حاال اين 
دوستان به من می گويند تهيه كننده تازه كار! اگر من گمنام 

بودم، چرا برای ساخت اين فيلم سراغم آمديد؟ 
اين تهيه كننده گفت: س��ينما برای برخی از اين افراد بيش��تر 
بيزينس است تا هنر. شما حق نداريد برای ديگران تعيين تكليف 
كنيد. شما همه بازی كرده ايد و دستمزد خود را هم گرفته ايد. حاال 
تبديل به ارائه دهندگان دكترين انقالب اينستاگرامی شده ايد! مگر 

سينما اموال موروثی شماست يا شما وكيل ديگران هستيد؟
وی درباره قرارداد بازيگران تحريم كننده اين فيلم گفت: اكثر 
اين بازيگران دستمزدشان را به صورت جلسه ای می گرفتند. 
بازيگری كه برای پنج جلسه نقش آفرينی 4۰۰ ميليون تومان 
دستمزد گرفته ای، چگونه دم از مردم می زنی؟ شما دلتان برای 
مردم می سوزد، برای اين مردم چه كرده ايد؟ تا كی می خواهيم 
مردم را سكو و پله ای برای پيشرفت خودمان كنيم و ابزار قرار 

دهيم، تا كی رياكاری كنيم؟
محمدحس��ين توتونچيان، تهيه كننده باس��ابقه موس��يقی و 
مالک س��ايت ايران كنس��رت نيز در واكنش به فحاشی و رفتار 
ديكتاتورگونه برخی افراد كه هنرمندان حوزه موسيقی را به عدم 
فعاليت مجبور می كنند، می گويد: ما هرگز دموكرات نبوده ايم، 
زيرا می بينيم كسانی كه امروز از آزادی و برابری سخن می گويند، 
وقتی كسی خالف عقيده  آنها عمل كند برخورد تهاجمی خواهند 
داش��ت. فحاش��ی، توهين كردن، آزادی را از ديگ��ران گرفتن، 
خودسانسوری و مانع امرارمعاش سايرين شدن، كجايش به آزادی 
می رسد؟ اگر آزادی اين است هرچه كه بر وفق مراد آنهاست پيش 
بيايد، ديگر كجايش آزادی است؟ اين موارد ثابت می كند در پس 

اين شعارها و اتفاقات يک ديكتاتوری وجود دارد.

   رویداد

»براي تو با عشق عزيزم« رونمايي شد

كتابي كه مي توان گفت خوشمزه است
تهيه كننده برنامه سينمايی »هفت« خبر داد

امير قادری و ميالد دخانچی منتقدان فصل تازه برنامه »هفت«
كتاب »براي تو با عش�ق عزيزم« اثر سيدمس�عود شجاعي 
طباطبايي از س�وي انتش�ارات س�وره مهر رونمايي ش�د. 
محمدمهدي دادمان، رئيس حوزه هنري در مراس��م رونمايي از 
كتاب »براي تو با عشق عزيزم« كه در كافه كتاب سميه برگزار شد، 
ضمن ابراز خرسندي از انتشار اين كتاب عنوان كرد: حقيقتاً اين 
كتاب، كتاب خوشمزه اي است و هر زمان كه احساس خستگي 
مي كنيم، اگر يكي از صفحات را باز كنيم، حالمان را خوب مي كند. 
در وصف ش��جاعي مي توان بس��يار حرف زد، اما نكته اي كه من 
هميشه به آن غبطه مي خورم، اين اس��ت كه هميشه و در همه 
لحظات در تالش و تكاپو براي انجام كاري هستند. جدا از اينكه 
در هنرشان آموزگارند، اين احوال و رفتار هم خودش يک رفتار 
آموزگاري است كه هميشه مثل يک سرباز در خط مقدم هستند. 
در ادامه علي اكبرشيرواني، مدير عامل انتش��ارات سوره مهر با 
اشاره به دوستي يک دهه اي با سيدمسعود شجاعي طباطبايي 
گفت: سال گذشته وي با يک دفترچه بسيار كوچک به انتشارات 
آمد و اين تصاوير را ارائه داد. تبديل اين طرح ها و كاريكاتورهاي 
بندانگشتي به يک كتاب بسيار دشوار بود كه با همت خودشان و 
همكارانم در سوره مهر محقق شد. همچنين اين قرار گذاشته شد 

كه اين آغازي براي انتشار كتاب هاي اين چنيني باشد. 
در بخش ديگر مراسم، سيدمسعود شجاعي طباطبايي ضمن ابراز 
خرسندي از ديدار اين جمع، بخشي از مقدمه اين كتاب را براي 
حاضرين خواند: از لحظه تول��دم به بعد تصور مي كنم بدنم براي 
خود به تدريج ذهن س��اخت. در واقع وقتي وارد بدنم شدم، مثل 
يک هواپيما در ميان طوفان زندگ��ي حركت كردم و جايي براي 

پياده شدن هم نبود، چراكه از همان زمان مأموريتم در اين دنيا 
شروع شد. از همان ابتدا از رش��د كردن مي ترسيدم، ولي خيلي 
سريع رشد كردم. حاال كه رش��دم به پايان رسيده، احتماالً پير 
شده ام. مي شود گفت از وقتي پير شدم ديگر از سن خودم حرفي 
نمي زنم و به الف زدن درباره خود پرداخته ام؛ اينكه از شش سالگي 
با تشويق پدر يک دنيا را نقاشي كردم؛ در هفت سالگي كاريكاتور 
معلم را كشيدم كه صدايش در دنيا پيچيد )پس گردني(؛ در هشت 
سالگي به درآمدزايي رسيدم و با كشيدن نقاشي براي بچه هاي 
كالس و بعد مدرسه مي توانستم به كس��به و فاميل پول قرض 
بدهم. در دوره دبستان، غير از درس نقاشي در ساير دروس چشمم 
به جمال يک خورشيد كوچک در پاي ورقه هايم روشن شد: يک 
صفر كله گنده! در دوره راهنمايي فهميدم مهم ترين چيزي كه در 
مدرسه ياد مي گيريم، اين است كه مهم ترين چيزها را نمي توان 
در مدرسه ياد گرفت. همين طور كه فهميدم معلم نقاشي انسان 

بزرگي است، چون همه  دانش آموزان را مي كشد. 

   سيدمرتضی ذاكر
تركيب منتق�دان برنامه س�ينمايی »هفت« كه در س�ال های 
اخير مس�عود فراس�تی يک پای ثابت آن ب�ود تغيير می كند. 
تهيه كننده سری جديد اين برنامه كه قرار است در ايام برپايی جشنواره 
فجر با اجرای بهروز افخمی از شبكه نمايش پخش  شود از امير قادری و 

ميالد دخانچی به عنوان منتقدان فصل تازه اين برنامه ياد كرد.
طی سال های اخير بحث حضور چهره های مختلفی از بين منتقدان 
شناخته شده سينمايی در برنامه »هفت« جزو جدايی ناپذيری از 
حواشی و متن اين برنامه سينمايی بود. محمد تنكابنی، تهيه كننده 
جديد برنامه سينمايی »هفت« كه امشب و همزمان با آغاز چهل و 
يكمين دوره جشنواره بين المللی فيلم فجر از آنتن شبكه نمايش 
پخش می شود درباره منتقدان دور جديد اين برنامه به مهر گفت: 
امير قادری و ميالد دخانچی، دو منتقدی هستند كه در اين برنامه 
حضور خواهند يافت .ما در برنامه های س��ينمايی پيش از اين هم 
اين بحث را داشتيم كه تركيبی داشته باشيم كه منتقدی از منظر 

سنت نقدنويسی سينمايی به نقد فيلم ها بپردازد و منتقد ديگری 
هم از منظر بينارشته ای و مطالعات فرهنگی آثار را تحليل كند كه با 
مديريت بهروز افخمی هم به نظرم جذاب خواهد شد. تنكابنی درباره 
فضای برنامه و اينكه چه رويكردی خواهند داشت، توضيح داد: سعی 
داريم در بحث سينما و جشنواره برنامه ای محترم داشته باشيم و 

اصراری در اينكه برنامه جنجالی داشته باشيم، نداريم.
وی درباره اينكه با توجه به س��كوت خبری كه در ساخت بسياری 
از فيلم های امسال و وقايع اخير رخ داده است با چالشی نسبت به 
حضور كارگردانان در تلويزيون مواجه هستند يا خير، عنوان كرد: 

فكر نمی كنيم با چالش رو به رو باشيم.
اين برنامه طی سال های اخير در جدول پخش كنداكتور شبكه3 
سيما به عنوان پرمخاطب ترين شبكه های تلويزيونی قرار داشت كه 

امسال پخش آن به شبكه نمايش محول شد.
تهيه كننده »هفت« در مورد واكنش مخاطبان اين برنامه نسبت به 
كوچ آن از شبكه3 به شبكه نمايش و احتمال خنثی شدن اين برنامه 
به عنوان يک برنامه تخصصی سينمايی عنوان كرد: سينما شئون و 
وجوه مختلفی دارد كه بخش زيادی از آن در برنامه های سينمايی 
مغفول مانده است. سينما شامل صنعت، رسانه، هنر و تجارت است، 
اما احساس می كنيم مهم ترين شئون سينما در اين سال ها مغفول 
مانده و بيشتر مسائل روزمره و صنفی پوشش داده شده است. تالش 
ما اين است كه به همه  اين مسائل پرداخته شود. تنكابنی در پايان 
درباره اينكه محدوديتی در دعوت از سينماگران دارند يا خير، گفت: 
هر كسی كه ايران برايش مهم باشد با نگاه معطوف به امر ملی حرف 

بزند، حتماً در برنامه از او دعوت خواهيم كرد.

گفت وگوی »جوان« با عضو هيئت انتخاب جشنواره فيلم فجر

فجر امسال با نسل آينده سينماي ايران 
مواجه مي شويم

خوشبختانه امسال فيلم هايي كه به تلخي و نااميدي ضريب مي دهند و روحيه مخاطب را آشفته مي كنند خيلي كم است

جواد محرمی     یادداشت

      موسیقی

     نشر

    گزارش

به اين سخنران توجه نکنيد 
دبير جشنواره اگر قرار باشد حرمت اين رويداد ملی را حفظ 
نكند بايد از چه كس��ی انتظار آن را داشت؟ يک سخنران 
12 سال پيش اظهارنظری درباره موسيقی كرده و اتفاقاً در 
همان سخنرانی در كنار مضرات موسيقی بد بسيار درباره 
منافع موسيقی و آثار مثبت آن سخن گفته است، اما آقای 
دبير جشنواره انگار منتظر بوده كس��ی از راه برسد و يک 
فايل صوتی برای او رو كند تا يک تن��ه بزرگ ترين رويداد 
ملی موسيقی كشور را به حاش��يه ببرد. از اين منظر رفتار 

دبير موسيقی فجر را بايد غيرمسئوالنه توصيف كرد. 
آقای محترم شما در جايگاهی قرار داريد كه نسبت به شأن 
و منزلت آن مسئول هستيد. اينكه يک فايل صوتی برای 
ش��ما فوروارد كنند و به جای تأمل و انديشه سينه  چاك 
بدهيد، پا به زمين بكوبيد، زمين و زمان را به هم بدوزيد و 
استعفا كنيد، عملی غيرمسئوالنه است. اصاًل آن سخنرانی 
كه می گوييد به موسيقی توهين كرده چه جايگاه حقوقی 
دارد كه شما به بهانه آن دس��ت به استعفا زده ايد، مگر آن 
سخنران س��مت دولتی دارد؟ مگر آن سخنان كه به زعم 
شما توهين به موسيقی است از جايگاه يک مسئول دولتی 
بر زبان جاری ش��ده كه ش��ما خود را موظ��ف به واكنش 
دانس��ته ايد؟ اصاًل ش��ايد به فرض در اين كشور عده ای يا 
تفكری وجود داش��ته باشد كه به موس��يقی يا جنسی از 
موسيقی توهين كنند آيا ش��ما وظيفه ای داريد كه دهان 
او  را ببنديد؟ مثاًل اگر كس��ی به غلط گفت سينما يا تئاتر 
به زعم من هنر نيست، بلكه پديده ای مزخرف است، دبير 
جشنواره فيلم فجر بايد استعفا بدهد؟ اصاًل اين مسائل يا 
اين مباحث با جنجال و شلوغ كاری و يقه دريدن قابل حل 
اس��ت يا با گفت و گو؟ جالب است كه آن سخنران خودش 
گفته سخنانش را تقطيع كرده اند و نظرش درباره موسيقی 
چيزی نيست كه در آن فايل منتشر شده است. آقای دبير 
جشنواره موسيقی و دوستانی كه به سرعت دست به قلم 
بردند و بيانيه نوش��تند بايد برايشان توضيح  داد كه اساساً 
اظهارنظر 12سال پيش يک س��خنران كه از گذشته تا به 
حال و احتماالً آينده هيچ مس��ئوليت يا س��متی در هنر 
نداش��ته، نبايد بزرگ ترين رويداد موس��يقی كشور را به 
حاشيه ببرد. اين واقعاً چيزی است كه دوستان موسيقيدان 
ما از درك آن عاجزن��د! اينكه وزير محترم ارش��اد عنوان 
می كند اين موضوع را پيگيری حقوقی می كنند، فی نفسه 
چيز بدی نيست، اما خوب بود وزير ارشاد به دليل جايگاه 
و وظيفه ای كه در قبال جشنواره فجر دارد تشر يا تلنگری 
هم به دبير اين رويداد می زد و به ايش��ان گوشزد می كرد 
كه حق ندارد با اعتبار يک جش��ن ملی بازی كند. ممكن 
است بيانيه نويسان از شخصيت يک سخنران خوش شان 
نيايد كه اين حق مس��لم آنهاس��ت، اما قطعاً حق ندارند 
اعتبار جشنواره موسيقی فجر را هزينه تسويه حساب های 
شخصی خود كنند. اميد می رود اجحافی كه اين روزها به 
شخصيت موسيقی فجر ش��د با عذرخواهی دبير تا حدی 
برطرف شود. خوب اس��ت اگر درباره فرهنگ عذرخواهی 
مطالبه ای داريم ابتدا از خودمان آغاز كنيم. افراط گرايی و 
تندروی دبير موسيقی فجر كه منجر به حاشيه سازی برای 
اين رويداد شد، قطعاً نياز به تذكر مسئوالنه و عذرخواهی 
دارد. اخالق حرفه ای حكم می كند دوس��تان مسئول در 
موس��يقی راه اعتدال در پيش بگيرن��د و در طريق حفظ 

حرمت موسيقی فجر گام بردارند.

 رضا صادقي براي همراهي 
با زلزله زده ها كنسرت مي گذارد

رضا صادقي براي همدردي  با مردم خوي كنسرتي خيريه 
برگزار مي كند. 

در پي وضعيت دش��وار مردم خ��وي پس از زلزل��ه اخير، رضا 
صادقي پس از مدت ها با هدف خيرخواهي و همراهي با مردم 
اين منطقه 25 بهمن ماه در سالن ميالد نمايشگاه روي صحنه 
مي رود.  بر اساس آنچه اعالم شده، تمامي عوايد اين كنسرت 
براي تهيه ملزومات مردم زلزله زده خوي هزينه خواهد شد.  

اين كنسرت با عنوان »همدلي« و با شعار »كنسرتي از مردم 
براي مردم خ��وي« با همراهي مؤسس��ه فرهنگي هنري ليما 

برگزار خواهد شد.

     محمدصادق عابديني
از امروز فيلم هايي كه دست چين شده از سوي 
هيئت انتخاب چهل و يکمين جشنواره فيلم 
فجر هستند، در يک رقابت 10 روزه، براي به 
دست آوردن سيمرغ هاي بلورين در معرض 
نظر داوران، اصحاب رسانه و مردم دوست دار 
س�ينما قرار خواهند گرفت. محمدحسين 
نيرومند، با سابقه ترين عضو هيئت انتخاب 
چهل و يکمين جش�نواره فيلم فجر است 
كه تا به حال در پنج دوره از اين جش�نواره 
عضو هيئت انتخاب بوده است. نيرومند كه 
تنها عضو هيئت انتخاب سال گذشته فجر 
به شمار مي رود  و در دوره جديد نيز حضور 
دارد، در گفت و گو با »جوان« به انتخاب هاي 
اي�ن دوره از جش�نواره پرداخته اس�ت.

    
ش�ما يکي از معدود افرادي هس�تيد كه 
تمام�ي فيلم هاي جش�نواره امس�ال و 
جشنواره سال گذشته را تماشا كرده ايد. 
در مقايسه با سال گذشته وضعيت امسال 

جشنواره فجر چطور است؟
به نظرم امسال به طور ميانگين كيفيت آثار جشنواره 

فيلم فجر از جشنواره سال گذشته بهتر است. 
امسال تعداد فيلمسازان فيلم اولي يا فيلم 
دومي، نس�بت به دوره هاي قبل افزايش 
چش�مگيري داشته اس�ت، اين اتفاق به 
دليل حضور خوب نسل جديد فيلمسازان 

است يا داليل ديگري داشته  است؟
نسل فيلمسازان سينماي ايران در حال عوض شدن 
است. در مواقعي مانند امسال كه بعضي از فيلمسازان 
حال كار ندارند، فرصت خوبي اس��ت كه جوان ها 
خودشان را نش��ان دهند. جايي سؤال شده بود كه 
»آيا جشنواره از عدم حضور فيلمسازان پيشكسوت 
آسيب نمي بينيد؟«، پاسخ دادم كه چرا، ولي در يک 
جشنواره تخصصي، كيفيت آثار رسيده به جشنواره، 
مهم تر از حضور افراد است. وقتي كيفيت آثار رسيده 
به جشنواره خوب است، پس جشنواره خوب است، 
اين را نمي توانيم كتمان كنيم. به نظرم امسال در 
جشنواره فيلم فجر با استعدادهاي جديدي روبه رو 

مي شويم كه آينده سينماي ايران خواهند بود. 

در جايي گفته شده بود كه امسال فيلم 
تلخ و سياه در جشنواره حضور ندارد، 
اين گفته به اين معني است كه شما در 
هيئت انتخاب به اين دسته از فيلم ها 

اجازه حضور نداديد؟
به هيچ وجه اينطور نيست و اصالً ربطي به هيئت انتخاب 
ندارد. هيئت انتخاب جشنواره كه هيئت مميزي نيست! 
ما 2۰ رشته سينمايي مانند كارگرداني، فيلمبرداري و 
بازيگري را در اختتاميه جش��نواره بايد جايزه بدهيم. 
فيلم هايي ك��ه در هيئت انتخاب برگزيده مي ش��وند 
بايد حداقل در يكي از اين رشته ها، حائز اهميت باشد. 
ما در هيئت انتخاب كاري به س��ياه نما بودن يا نبودن 
نداريم، بيشتر به دنبال ارزش هاي فني كار هستيم، اما 

خوشبختانه امسال اين گونه فيلم ها خيلي كم بود. 
س�ال گذش�ته ش�ما و بهروز افخمي در 
مورد راه پيدا نکردن فيلم »مس�يح پسر 
مريم« مصاحب�ه كرديد و درب�اره داليل 
كنارگذاش�تن اين فيلم توضي�ح داديد. 
امسال فيلمي بود كه در هيئت انتخاب بر 
سر انتخاب نشدنش صحبت و بحث شود؟

نه اصالً به اين شكل نبود كه من و افخمي مخالف 
باش��يم، اين يكي از ظلم هايي اس��ت كه اتفاق 
افتاده اس��ت. با آنكه پرونده آن فيلم بسته شده، 
اما براي ثبت در تاريخ مي گويم كه همه هفت نفر 
عضو هيئت انتخاب، به  اتفاق آن فيلم را رد كردند 
و ربطي به من و افخمي نداشت، اما به طور ديگري 

شايع شد كه درست نيست. 
امسال فيلمي را داشتيد كه به قول معروف 

لب مرزي قبول يا رد شده  باشد؟
نه، امسال كارها به يكديگر بسيار نزديک است و براي 

همين هم گفتم كه متوسط كارهاي امسال خوب است. 
بعيد مي دانم كه شاهد مشكالت سال گذشته باشيم. 

پيش بيني خودتان درب�اره فيلم هاي 
موفق امسال چيس�ت؟ آيا جوان ترها 
امسال جزو موفق هاي جشنواره فيلم 

فجر خواهند بود؟
من اگر جزو هيئت داوري باشم، بله جوان تر ها را 

انتخاب مي كنم. 
بخش�ي از فيلم ه�اي چه�ل و يکمي�ن 
جشنواره فيلم فجر، سال آينده در اكران 
سينما حضور خواهند داشت، اين فيلم ها 
مي توانن�د به خ�روج س�ينما از ركود و 

رونق دهي به اقتصاد سينما كمک كنند؟
نه، متأسفانه. اين نكته را در نظر داشته باشيم كه 
هيچ گاه جشنواره مالك خوبي براي فروش سينما 
نيست. گيشه س��ينماي ايران در س��ينماي بدنه 
شكل مي گيرد. با نگاهي به پرفروش ترين فيلم هاي 
سينماي ايران در سال هاي اخير مي بينيم هيچ كدام 
از آثار موفق جشنواره فيلم فجر نبوده اند كه البته اين 
موضوع خيلي بد است! سينما وقتي مي تواند حيات 
داشته باش��د كه مخاطب داشته باشد و مخاطب 
سينما را بايد در سالن هاي سينما جست وجو كرد. 
اينک�ه فيلم ه�اي س�ينماي بدنه در 
جشنواره حضور ندارند، حاصل فيلتر 
هيئت انتخاب است يا تمايلي از طرف 

آن دسته از فيلمسازان وجود ندارد؟
جشنواره فيلم فجر، جشنواره تخصصي سينما است و 
در سال هاي اخير به درس��تي رفتار شده است و آثاري 
كه كيفيت فني و هنري الزم را نداشته باشند، طبيعتاً 
انتخاب نخواهند شد. فيلم هاي بدنه سينما، عمدتاً از نظر 
كيفيت فني مشكل دارند، اما از آنجايي كه در سينماي ما 
بحث سينماي كمدي تا حدي مغفول است و هيئت هاي 
انتخاب سينماي كمدي را جدي نمي گيرند. به نظرم به 
اين سينما تا حدي ظلم شده است. در حالي كه سينماي 
كمدي حتماً قابليت ورود به بخش مس��ابقه و كسب 
جوايز را به خصوص در بخش بازيگ��ري دارد. به نظرم 
جدي نگرفتن سينماي كمدي در سال هاي اخير نقص 

جشنواره فيلم فجر است كه بايد رفع شود. 
امسال دو فيلم انيميشن در اكران سينما 
خيلي خوب بودند و حت�ي در چند هفته 
لقب پرفروش ترين فيلم را به دست آوردند، 
از آنجايي كه يک انيميش�ن هم در بخش 
مسابقه چهل و يکمين جشنواره فيلم فجر 
حضور دارد، اين احتم�ال را مي دهيد كه 
در س�ال هاي آينده حضور پررنگ تري از 

انيميشن را در فجر داشته باشيم؟
به نظرم، امسال اكران دو انيميشن سينمايي باعث 
نجات گيشه سينما شد. حضور اثر»بچه زرنگ« در 
جشنواره كه احتماالً سال آينده نيز اكران خواهد 
شد، نشان از توانايي باالي ما در انيميشن است. 
وضع انيميشن در كشور خيلي خوب شده است. ما 
سازوكاري براي حمايت از انيميشن در سينماي 
ايران نداريم و متأسفانه مديران هم به آن توجهي 
ندارند، در صورتي كه چنين اتفاقي بيفتد، شاهد 

نتايج خوبي خواهيم بود.

نيرومند: ما در هيئت انتخاب 
كاري به س��ياه نما ب��ودن يا 
نبودن نداريم، بيشتر به دنبال 
ارزش هاي فني كار هستيم 
اما خوشبختانه امسال اين 
گونه فيلم ها خيل��ي كم بود

     تلویزیون

امام حس�ين عليه السالم 
فرمودند:

عاجزتري�ن مردم كس�ی 
است كه نتواند دعا كند.
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