
 ديوارنگاره ميدان ولي عصر 
بهشتي شد 

ديوارنگاره   ميدان ولي عصر)عج( با طرحي از ش�مايل ش�هيد سيدمحمد 
بهش�تي و يارانش و براس�اس يك�ي از س�خنان او طراحي و نصب ش�د. 
با نزديك شدن به هفتم تير، سالروز شهادت شهيد بهشتي و يارانش ديوارنگاره ميدان 
ولي عصر)عج( با طرحي از خانه طراحان انقاب اسللامي، منقش به تصوير شهيد 
بهشتي شد.  اين طرح براساس يكي از سخنان شهيد بهشتي طراحي و اجرا شده است.  
شهيد بهشتي در سخناني كه سال هاي دور و در اوايل انقاب داشت، درباره   عشق اين 
گونه مي گويد: »تا آدم اين عقل حسابگر و معامله گر را از خانه   تنش بيرون نكند، عشق 
خدا به خانه   دلش قدم نگذارد.  عاشق شويد، برادرها و خواهرها عاشق شويد، زندگي به 
عشق است. عقل به آدم زندگي نمي دهد. عقل به آدم حساب مي دهد كه چه جور بهتر 
بخورد، چه جور بهتر بخوابد، چه جور بهتر پاسيده شود، چه جور بهتر دلمرده باشد. 
عشق است كه در درون انسان آتش زندگي و شعله   زندگي را بر مي افروزاند. مسلمان 
عاشق است. عاشق خداست. عاشق حق است، عاشق عدل است. عاشق انسان شدن 
است. عاشق ملكوت است و دنيا با همه   زيبندگي ها و فريبندگي ها برايش صرفاً ميدان 

ساخته شدن و ره پيمودن به سوي آن معبود و معشوق جاودانه است.«
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علی نصيريان ضمن قدردانی از بهروز شعيبی و عوامل 
فيلم »ب�دون قرار قبل�ی« گفت: اين فيلم سينماس�ت 
و داس�تان يک احساس انس�انی را به تصوير می کشد.

علی نصيريان در اكران مردمی فيلم بللدون قرار قبلی كه با 
حضور بهروز شللعيبی كارگردان، الهام كردا و امين ميری، 
بازيگران فيلم و محمود بابايی تهيه كننده در پرديس سينما 
گالری ملت برگزار شد، گفت: يكی از نقاط قوت فيلم پرداختن 
به اختال اوتيسم در اين اثر است و چقدر زيبا زندگی يك 
كودك اوتيسللمی را روايت می كند كه اين نشللان دهنده 
خاقيت باالی كارگردان فيلم اسللت، چراكه در اين فيلم، 

انسان ها به صورت خود واقعی نشان داده می شوند.
بازيگر پيشكسوت سينما و تئاتر در پايان يادآور شد: »بدون قرار 
قبلی« در رده فيلم های بسيار تأثيرگذار است، چون توانسته 
حس انسان را جاری كند. من از آقای شعيبی انتظار كارهای 
فوق العاده را دارم، چون توانايی باالی ايشان را در توليد فيلم 

خوب و تأثيرگذاری چون بدون قرار قبلی ديده ام.
پيش از نمايش فيلم، الهام كردا در سخنانی كوتاه عنوان كرد: از 
همه شما عزيزان قدردانی می كنم كه فيلم »بدون قرار قبلی« را 
برای ديدن انتخاب كرده ايد و برای من بسيار ارزشمند است در 
اين شرايط دشوار و اتفاقات اين روزها به سينما می آييد و چراغ 
سينما را روشن نگاه می داريد. من و عوامل فيلم عاشق اين اثر 
هستيم، اميدوارم كه شما نيز از تماشای اين فيلم لذت ببريد و 

اگر دوست داشتيد آن را به دوستان خود نيز توصيه كنيد.
محمود بابايی، تهيه كننللده فيلم در اداملله از حضور علی 
نصيريللان و خانللواده فرزندان اوتيسللمی در سللالن ابراز 
خوشللحالی كرد و گفت باعث افتخار اسللت كه امشب در 

خدمت شما بزرگواران هستيم.
بهروز شللعيبی، كارگردان »بدون قرار قبلی« نيز گفت: من 
به اسللتاد علی نصيريان كه افتخار داده اند و برای تماشای 
فيلم بدون قرار قبلی به اينجا آمده اند، خيرمقدم می گويم. 
امروزه در هر حوزه ای بزرگانی داريم كه امپراطور آن حوزه 
محسوب می شوند و به نظرم استاد علی نصيريان امپراطور 
هنر نمايش هستند. حضور ايشان برای تماشای فيلم »بدون 
قرار قبلی« بزرگ ترين افتخاری اسللت كه در اين سللال ها 

نصيب من شده است.
وی افزود: ما با بزرگانمان، عاشق سينما می شويم. اين روزها 
فيلمی با بازی استاد علی نصيريان در سينماها در حال اكران 

است كه اسللتاد بزرگ و گرانقدرم آقای داريوش مهرجويی 
آن را كارگردانی كرده اند كه همه ما تحت آموزش فيلم های 

ايشان به سينما عاقه مند شده ايم.
پيش از آغاز فيلم، پوستر جديد فيلم سينمايی »بدون قرار 
قبلی« با طرحی از محمد روح االمين توسط علی نصيريان 

رونمايی شد.
مصطفی زمانی، بازيگر »بدون قرار قبلی« نيز در اكران مردمی 
اين فيلم در پرديس سينمايی چارسو به ويژگی های اين فيلم 
اشاره و عنوان كرد كه اين فيلم می خواهد بگويد سرنوشت مثل 

يك »بدون قرار قبلی« است كه از قبل به آن فكر نكرده ايد.
اين بازيگر خطاب به حاضران در سللالن گفت: خوشللحالم 
كه امشب در خدمت شما عزيزان هستم. نقش من در فيلم 
»بدون قرار قبلی« كوتاه، اما تأثيرگذار است و معتقدم اثری 

كه ساخته شده بسيار زيباتر از متن آن روايت شده است.
وی، گروه عوامل »بدون قرار قبلی« را بسيار درجه يك عنوان 
كرد و گفت: اميدوارم آنچه در اين فيلم می بينيد شما را به 
سمت اتفاقاتی سوق دهد كه دوست داشتيد در زندگی تان 
رقم بخورد. اتفاقاتی كه ما آن را »سرنوشت« می ناميم. اين 
سرنوشت برای هر بشری بنا به طبيعتی كه برايش طراحی 
شده هميشه خوشللايند بوده است، اما متأسللفانه جهان، 
دغدغه ها و همه آنچه را به ما مربوط نيست و ما فكر می كنيم 
كه به ما مربوط اسللت، پيگيری و قضاوت می كنيم. ما تابع 
سرنوشتيم و اگر اين مسئله را بپذيريم، به راحتی می توانيم 

زندگی مان را با خوشی بگذرانيم.
بازيگر فيلم »بدون قرار قبلی« در پايان گفت: از نظر من اين 
فيلم دوست دارد به انسللان ها بگويد كه سرنوشت، مثل يك 

بدون قرار قبلی است كه از قبل به آن فكر نكرده ايد.

علی نصيريان:

»بدون قرار قبلی« حس انسانی را جاری می کند
علی نصيريان از پوستر جديد »بدون قرار قبلی« با طرحی از محمد روح االمين رونمايی کرد

خاطرات رئیس کمیته جنگ عراق  چاپ شد
کتاب »جنگ جنگ تا نابودی« به تازگی از سوی انتشارات 

شهيد کاظمی منتشر شد.
به گزارش »جوان«، كتاب »جنگ جنگ تللا نابودی«، ترجمه 
خاطرات ارتشبد نزار الخزرجی، فرمانده سپاه اول و رئيس ستاد 
مشترك ارتش عراق در زمان جنگ با ايران است. اين اثر از سوی 
انتشارات شهيد كاظمی به تازگی در ۱6۲ صفحه به چاپ رسيده 
است. نزار الخزرجی در سال ۱3۱7 به دنيا آمد. تحصيات نظامی 
خود را در دانشگاه علوم نظامی سنت هرست انگلستان به پايان 
رساند. او از همان ماه های ابتدای جنگ تحميلی نقش مهمی را 
برعهده گرفت. وی به عضويت »كميته نظارت بر جنگ« درآمد 
و پس از چندی رئيس اين كميته شد. خزرجی در سال ۱366، 
فرماندهی سپاه اول ارتش عراق را بر عهده گرفت. اين اثر را فاطمه 

تشكری جهرمی به فارسی ترجمه كرده است.
---------------------------------------------------

شناور شدن قیمت بلیت »بدون قرار قبلی«
فيلم س�ينمايی »بدون قرار قبلی« ب�ه کارگردانی بهروز 
ش�عيبی به ط�رح ش�ناوری بلي�ت فيلم ه�ا در زنجيره 

سينماهای حوزه هنری اضافه شد. 
به گزارش »جوان« از بهمن سبز، پس از فيلم سينمايی هناس كه از 
هفته گذشته به صورت آزمايشی با بليت شناور در سينماهای حوزه 
هنری عرضه و با رشد 75 درصدی مخاطبان در يك هفته روبه رو 
شد، از امروز فيلم بدون قرار قبلی نيز با توافق صورت گرفته از سوی 
تهيه كننده و پخش كننده فيلم به اين طرح افزوده می شود.  در اين 
طرح، قيمت  بليت فيلم ها براساس چهار فاكتور؛ هفته و روز نمايش 
فيلم، نوع فيلم، كيفيت سالن و ساعت تماشای فيلم ارزش گذاری 
می شوند و مخاطبان می توانند با تنوع قيمتی مختلفی به سينما 
بروند. قيمت گذاری شللناور بليت فيلم های سينمايی، موضوعی 
متداول در زنجيره سينماهای جهان است كه در روش های سنتی 
مديريت فرهنگی و هنری در ايران در نظر گرفته نشللده است. از 
همين رو مؤسسلله بهمن سللبز حوزه هنری با پيشقدم شدن در 
اسللتفاده از اين روش و با بررسللی روند فروش حدود ۱5۰ سالن 
سينمايی خود در طول هشت ماهه اخير در تاش است به برنامه ای 

جامع و بومی برای قيمت گذاری سانس های سينما برسد.
---------------------------------------------------

»موقعیت سردار مالت« در بازار کتاب
رم�ان طن�ز دف�اع مق�دس 
»موقعيت سردار مالت« به قلم 
علی مهر و به همت انتشارات 
مطاف عش�ق منتش�ر ش�د.

بلله گللزارش »جللوان«، كتاب 
»موقعيت سردار مات« نام رمان 
تازه منتشر شده از سوی انتشارات 
»مطاف عشق« است كه داستانی 
طنز در بسللتر دفاع مقدس را روايت می كند. شخصيت اصلی 
داستان به نام »حسين پاينده« كه يك شاگرد بنای نوجوان قمی 
است، عاشق شهرت است و با شروع جنگ، جبهه و فضای آن را 
زمينه ای مناسب برای شهرت و معروفيت و محبوب شدن می يابد. 
نقطه جذاب داستان، اما ترس زياد شخصيت داستان از فضای 
جبهه، توپ و تانك و شهادت است. در نهايت عشق معروف شدن 
كار خودش را می كند و حسللين پاينده باالخره اعزام می شود. 
پاينده در جبهه به نام سللردار مات معروف می شللود و سعی 
می كند در عين دوری از فضای خطر، همنشين فرماندهان باشد 
و به هر نحوی كه شده نامی از او به ميان بيايد. رمان »موقعيت 
سردار مات« كه به قلم طنز نويسنده نام آشنای نوجوانان علی 
مهر نوشته شده است، فضای بسيار طنازانه و خنده آوری را برای 
مخاطب ايجاد می كند و البته در كنارش، شللناخت مفيدی از 

فضای جبهه و جنگ را به همراه دارد.

شعر جديد افشين عالء »در غم افغانستان«
حال من و توست يكسان در اين غم

افشين عالء، شاعر برجسته و نام آشناي کشورمان جديدترين 
س�روده خود را به مردم داغدي�ده افغانس�تان اختصاص 
داده و ي�اد و خاطره درگذش�تگان را گرامي داشته اس�ت. 

در غم افغانستان
تنها نسوزد افغان در اين غم/  ما نيز گشتيم گريان در اين غم
از توس تا قم از رشت تا كيش/ يكباره لرزيد ايران در اين غم
تنها نه كابل صاحب عزا شد/ شد غرق اندوه تهران در اين غم

اي دوست! خود را تنها مپندار/ حال من و توست يكسان در اين غم
جان من و تو از هم جدا نيست/ با يك زبانيم ناالن در اين غم
همسايه! سر را بر شانه ام نِه/ شايد بجوييم درمان در اين غم
سخت است، اما با تكيه بر هم/ گردد تحمل آسان در اين غم

ياران شيعه! ياران سني!/  بايد بخوانيم قرآن در اين غم. . . 

    سینما

پس از به تعويق افتادن اکران شكل گرفت

جدل مجازي مهدويان و سازمان سينمايي بر سر نمايش»شيشليک«
   مصطفي شاه کرمي

حس�ين مهدويان معتقد اس�ت فيلمش توقيف ش�ده ، اما 
سازمان س�ينمايي ضمن رد اين ادعا مي گويد طبق قانون 
حق دارد از اک�ران فيلمي که مج�وز دارد، جلوگيري کند. 
اعتراض كارگردان فيلم »شيشللليك« به عدم اكران آن با پاسللخ 
كنايه آميز مدير كل اداره نظارت بر عرضه و نمايش فيلم و ارجاع وي به 
اختيارات قانوني سازمان سينمايي براي عدم نمايش آثار داراي مجوز 
اكران مواجه شد. پاسخ مجدد كارگردان اين فيلم در فضاي مجازي 
و نيز احساسللي و عمومي كردن يك مسئله قانوني، ممكن است به 
اميد كوتاه آمدن سازمان سينمايي از مواضعش باشد.  چند روز پيش 
محمد حسين مهدويان، كارگردان فيلم سينمايي »شيشليك« با 
انتشار پستي در صفحه شخصي اش ضمن انتقاد از سازمان سينمايي، 
خطاب به مدير كل اداره نظارت بر عرضه و نمايش فيلم نوشت: »چرا 
به فيلم شيشليك كه پروانه نمايش دارد، اجازه اكران نمي دهيد.« 
يكي دو روز بعللد از ابراز اين اعتراض از سللوي مهدويللان، روح اهلل 
سهرابي، مديركل اداره نظارت بر عرضه و نمايش فيلم در واكنش به 
آن نوشت: »اين درست است كه پروانه نمايش فيلم ها توسط سازمان 
سينمايي صادر مي شود، اما نبايد فراموش كرد در همان كتاب قانون 
كه مجوز فيلم ها بر اساس آن صادر مي شللود، تصريح دارد: معاونت 
سينمايي مي تواند بنا به ضرورت سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي 
كه داراي پروانه نمايش است، جلوگيري نمايد.« اگر چه با توجه به 
فحواي متن و اشللاراتي كه در آن وجود دارد، مي توان به اين تحليل 
رسيد كه سازمان سينمايي در مورد اين فيلم كه قرار بود نوروز ۱4۰۱ 
اكران شود، ماحظاتي دارد كه اتفاقاً همان ماحظات اجازه اكران 

عمومي آن را نداده اسللت، اما مهدويان با انتشار مطلب ديگري كه 
بوي تجاهل مي دهد، سعي كرده است با استخدام جماتي احساسي 
مسئله را به سمتي ديگر بكشاند و اقدام سازمان سينمايي را نوعي 
زخم زدن به سينماگران نشان بدهد. كارگردان فيلم »شيشليك« در 
صفحه شخصي اش نوشت: »اين حرف شما يعني پروانه نمايش فيلم 
سينمايي، يك قطعه كاغذ بي ارزش است، يعني گرفتن پروانه نمايش 
ضامن اكران فيلم نيست. . . دعا كنيد خدا از سر تقصيراتتان بگذرد كه 
اين گونه زخم مي زنيد و بر زخمي كه مي زنيد دوباره نمك مي پاشيد.« 
هر چند اظهارات كنايه آميز سللهرابي در پاسللخ به صراحت كام 
مهدويان اقدام منطقي نيست و مي شد مسئله را با خود او و در فضايي 
خردمندانه حل كرد و آن را به فضاي عمومي و مجازي نكشاند، اما 
اين تجاهل عمدي مهدويان هم نشان مي دهد كه احتماالً او از وصول 
به نتيجه مطلوبش در فضاي قانوني نااميد شده است و به همين علت 
است كه مي خواهد با كشاندن يك بحث كارشناسي و فني به فضاي 

مجازي مظلوم نمايي »شيشليك« را به دندان بكشد!

      گزارش نوید پارسا

جفا به هناس در فجر به روايت تهيه کننده اين فيلم
مديران براي اکران بهتر هناس پيشقدم نشدند

سياس�تي  قطع�ًا  جش�نواره اي  ه�ر 
دارد و نگاه�ي را دنب�ال مي کن�د، اگ�ر 
نمي توانن�د اينگون�ه عمل کنن�د، حق 
ندارن�د جش�نواره را در دس�ت بگيرند. 
تهيه كننده فيلم هناس با بيان اين مطلب 
به مهر گفت: وقتي جشنواره ها به يك فيلم 
توجه مي كنند، يعني به فيلمسازان ديگر 
آالرم مي دهند كه اينگونه فيلم بسازيد. 
طبيعي اسللت كه من هم مي خواهم به  
عنوان يللك فيلمسللاز ديده شللوم. اين 
نكته مهمي اسللت.  محمد رضا شفاه در 
ادامه عنوان كرد: هر جشللنواره اي قطعاً 

سياسللتي دارد و نگاهي را دنبال مي كند، اگر نمي توانند اينگونه 
عمل كنند، حق ندارند جشنواره را در دست بگيرند. من نمي خواهم 
ادعا كنم كه فيلم ما هيچ ايرادي نداشته است، اما بخش هايي از كار 
مانند كار خانم زارعي در ايفللاي نقش اصلي واقعللاً نبايد ناديده 
مي ماند، اما حتي نامزد بهترين بازيگري هم نشدند! صداگذاري، 
تدوين، تصويربرداري و طراحي صحنه فيلم و ديگر اجزا هم واقعاً 
پرزحمت بود و تعجب مي كنم چطور كار اين بخش ها ناديده ماند. 
وي افزود: من به نتايج اعتراض دارم، اما اين به معناي آن نيست كه 
بگويم عمداً مي خواستند چنين رفتاري با فيلم من داشته باشند. من 
تنها مي دانم كه فيلم را ناديده گرفته اند، اما براي حكم دادن بيشتر 
از اين بايد از پشت صحنه ها خبر داشته باشم تا بتوانم قضاوت كنم. 
ما مي گوييم جشنواره هاي جهاني اعتبار خود را از عملكرد حرفه اي 

خود كسللب مي كنند. مثًا در جشنواره 
كن مي بينيم كه به خانم زر اميرابراهيمي 
كه آخريللن تجربلله بازيگللري اش يك 
سريال 9۰ شللبي در ايران بوده و سطح 
بازيگري اش هم مشللخص اسللت، براي 
فيلمي كه در آراي مردمي جشنواره رتبه 
آخر را كسب كرده اسللت و به نقل از آنها 
كه فيلم را ديده اند، اساسللاً اثر مهمي هم 
نيسللت، باالترين جايزه بازيگري خود را 
اهدا مي كنند. اسمش هم اين مي شود كه 
كن حرفه اي رفتار مي كند، اما ما اينجا در 
جشنواره فجر خودمان به گونه اي ديگر 
رفتار مي كنند.  شللفاه ادامه داد: تفاوت نسلي باعث قبراق تر شدن 
نهادها شده است. در عين حال واقعيت اصلي اين است كه »هناس« 
بايد تبديل به يك موضوع ملي در كشور مي شد، حرف من اين نيست 
كه ما كارمان را خوب انجام داديللم و چرا ديگران انجام نمي دهند؛ 
حرفم اين است كه اگر ۱۰ دولت ديگر هم در ايران طي دو، سه سال 
آينده تغيير كند، باز هم مسئله اصلي كشور همان مسئله اي است كه 
در »هناس« دارد مطرح مي شود. اين مسئله، مسئله جهاني ما است. 
چرا كل سيستم با همه توان پشت اين فيلم نمي آيد؟ اين ضعف اراده 
در كجاست؟ همه دوستاني هم كه تا امروز پاي كار آمده اند، ما برايش 
پيشقدم شديم، در صورتي كه سيستم بايد خودش چاالك و پيگير 
اكران فيلمي از جنس »هناس« باشد. در اين مدت خبرنگارها بيشتر 

پيگير اكران »هناس« بودند تا مديران!

    تجسمی

    دیدگاه

مصطفي محمدي     دیده بان

     شعر

حضرت علي )عليه الس�الم( 
مي فرمايد:

همانا با براي انسللان سللتمگر، 
تأديب است و براي مؤمن، امتحان 
و براي پيامبللران، مقللام و براي 

 اوليای الهي، كرامت.
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 جشنواره فیلم کودك 
در انتظار اجازه والدين!

 بنياد فارابي در حال فكر و خيال برگزاري جشنواره فيلم هاي کودکان و نوجوانان است 
اما فعالً ميزبان و زمان آن مشخص نيست

     محمدصادق عابديني
جشنواره بين المللي فيلم هاي کودك و نوجوان 
اين روزها درگير مسئله بقا است؛ رويدادي که 
از معتبرترين رخدادهاي سينمايي در داخل 
ايران اس�ت، امس�ال در صورت برگزار شدن 
وارد سي و پنجمين دوره فعاليت خواهد شد، 
اما به نظر مي رس�د ش�رايط چندان مطلوبي 
پي�ش روي جش�نواره نيس�ت، نه زم�ان، نه 
ميزبان و نه حامي جشنواره مشخص نيست. 
در سال هاي نه چندان دور، جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان ايران به ميزباني شهر 
اصفهان، رويداد مهمي تلقي مي شد، تنها رويداد 
سينمايي در ايران كه در آن به فيلم هاي كودك و 

نوجوان به صورت تخصصي پرداخته مي شد. 
 نگاهي به سايت جشنواره هاي كودك و نوجوان 
مشللخص مي كند عمًا از سللال گذشللته كه 
دوره سي و چهارم جشللنواره برگزار شده است، 
تقريباً هيچ اتفاق مهم ديگري رخ نداده اسللت، 
حتي عنوان سللايت براي برگزاري دوره جديد 
به روز رساني نشللده و اغلب اخبار و رويدادهاي 
منتشر شده در سايت براي سال گذشته است. 
تنها چند خبللر كوتاه اما مهم در اين سللايت به 
چشم مي خورد كه نشانه اي از اتفاقات پيش  روي 

جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان است.
خبر مهم اول، ايجاد كارگروهي با عنوان »ارزيابي 
و برنامه ريزي جشللنواره بين المللللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان« است كه از سوي سيد مهدي 
جوادي، مدير عامل بنياد سينمايي فارابي تشكيل 
شده است. جوادي ۱۰ كاركرد را براي اين كارگروه 
مشخص كرده اسللت كه مي توان از ميان آنها به 
»مرور ادوار گذشته جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان و ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود 
و ارتقای جايگاه ملي و بين المللي اين جشنواره، 
اعم از سللاختار، زمان برگزاري، نحوه برگزاري، 
مكان برگزاريو جوايز «، » چگونگي بهره گيري از 
فرصت جشنواره جهت تقويت توليد آثار سينمايي 
كودك و نوجوان، جذب سرمايه براي توليد اين آثار 
و توسعه بازارپردازي )صنايع جانبي( حوزه كودك 
و نوجوان  « و »صرفه جويي در برگزاري جشنواره 
و پرهيز جدي از هرگونه هزينه كرد براي اقدامات 

غير مؤثر، تشريفاتي و ناكارآمد« اشاره كرد. 
در اولين جلسه اين كارگروه كه چند روز پيش در 

فارابي و با حضور مدير عامل اين بنياد برگزار شد، 
راهكارهايي در خصوص ارتقاي حوزه سللينماي 
كودك و نوجللوان، برون رفت سللينماي كودك و 
نوجوان از شرايط فعلي، برگزاري جشنواره به صورت 
ساالنه يا دوساالنه، شللرايط مناسب براي ميزباني 
جشنواره، بررسللي جايگاه بين المللي جشنواره و 
چگونگي ارتقای اين جايگاه از ديگر مواردي بود كه 

در اين جلسه مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت. 
روابط عمومي فارابي  در گزارش برگزاري نشست، 
تأكيد كرده  اسللت برگزاري جلسللات كارگروه 
ارزيابللي و برنامه ريللزي جشللنواره بين المللي 
فيلم هاي كللودكان و نوجوانان تا تصميم نهايي 
براي چگونگي برگزاري اين جشنواره در زمان و 

مكان مشخص ادامه خواهد داشت. 
احسللان هوشلليارگر، مدير روابط فارابي و عضو 
كارگروه مذكور  با انتشللار توئيتللي درباره نتايج 
برگزاري جلسلله، به كار كارشناسي درباره نحوه 
برگزاري جشللنواره و محل برگزاري آن اشللاره 
كرده اسللت. هوشلليارگر، به شللرايط ميزبان و 
همچنين تفهيم اين موضوع كه ميزبان بايد متوجه 
باشد كه يك جشنواره ملي را ميزباني مي كند، نه 

يك رويداد استاني را! هم پرداخته است. 
    شايد اصفهان نباشد!

آنچه در فارابي مي گذرد و نتيجه آن در قالب گزارش 
و توئيت بيرون مي آيد، يك معناي مشخص دارد و 
آن عدم قطعيت در انتخاب ميزبان است. اصفهان 
كه سال ها ميزباني جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوان را برعهده داشته اسللت، اين بار 

مثل قبل پاي كار نيامده اسللت. دليل اين اتفاق 
مي تواند مسائل مالي و اعتباري باشد. تأكيد مدير 
روابط عمومي فارابي بر اين دو موضوع و سكوت 

مديران استان اصفهان بر اين شائبه مي افزايد. 
اصفهان در سال هاي گذشللته در مقابل انتقال 
جشنواره به شهر همدان مقاومت كرد و دوباره اين 
جشنواره را براي خود كرد. ميزباني طوالني مدت 
اين شهر از جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان  
باعث شد اين جشللنواره به نام اصفهان شناخته 
شود. حال چرا اصفهان مانند گذشته براي ميزباني 
از جشنواره عاقه اي از خود نشان نمي دهد؟! براي 
درك اين موضوع مي توان سري به اوضاع و احوال 

نامساعد سينماي كودك زد. 
    سينماي کودك حال خوشي ندارد

با نگاهي به گذشته سينماي كودك مي توان يك 
تاريخ نسبتاً خوب و چندين سال بد را مشاهده 
كرد. در دوره اي سللينماي كودك آنقدر رونق 
داشللت كه كارگردانان صاحب نام سينما وقت 
خود را صرف سللاخت فيلم كودك مي كردند. 
سللينماها فيلم هاي كودك پخش مي كردند و 
فروش آنها هم مطلوب بود. با قطع پاي خانواده ها 
از سينماها و جهت گيري خاص سينماي تجاري 
به سللمت آثار كمدي، فيلم كودك به حاشلليه 
رانده شده است. كاهش توليد فيلم كودك باعث 
شده اسللت كه جشللنواره فيلم هاي كودكان و 

نوجوانان، اثر گذاري خود را از دست بدهد. 
فارابي به عنوان نهاد دولتي حامي توليد فيلم، تنها 
بخشي از توليدات سللينماي كودك را زير چتر 
حمايت خود مي برد. در كنللار آن كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان هم توليدات كمي را در 
طول سال دارد. به غير از اين دو نهاد دولتي، عمًا 
سينماي كودك بدون حامي و پشللتوانه است. 
حتي جشللنواره فيلم فجر كه قرار است ويترين 
سينماي ايران باشد، ترجيح مي دهد كه يا سهمي 
به سللينماي كودك ندهد يا براي خالي نبودن 
فهرسللت به يك سللهميه حداقلي كفايت كند. 
گيشه ضعيف فيلم هاي ژانر كودك باعث شده كه 
به عنوان نمونه پرفروش ترين فيلم سال گذشته 
سللينماي كودك و نوجوان يللك دوازدهم يك 

كمدي صدر نشين فروش داشته باشد. 
هفته هاي آينده مي تواند براي برگزاري دوره سي و 
پنجم جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان در 
سال جاري يك دوره حياتي باشللد. دوره اي كه 
كارگروه فارابي به اين نتيجه برسد كه آيا امسال 

مي توان جشنواره را برگزار كرد يا خير!
تجربه دوسللاالنه شللدن جشللنواره هايي مانند 
فسللتيوال بين المللي فيلم مقاومت  نشان داده 
تا زماني كلله ميللزان توليدات به حللد مطلوب 
نرسيده اسللت، مي تللوان قيد برگزاري سللاالنه 
جشللنواره را زد و به جاي آن در فرصتي مناسب 
و با پتانسيل بهتر جشنواره اي آبرومند برگزار كرد. 
فارابي اكنون فرصت دارد روي جاذبه جشللنواره 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان براي اغناي خانواده ها 
براي سللينما رفتن كار كند؛ جشنواره اي كه اگر 
اعتبار سللابق خود را پيدا كند، قطعاً استان هاي 

مختلف براي ميزباني آن صف خواهند كشيد.

هفته هاي آين��ده مي تواند 
براي برگزاري دوره س��ي و 
پنجم جش��نواره فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان در سال 
ج��اري ي��ك دوره حيات��ي 
باش��د، دوره اي كه كارگروه 
فارابي به اين نتيجه برسد كه 
آيا امسال مي توان جشنواره 
را برگ��زار ك��رد ي��ا خي��ر!


