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اخبار كوتاه

 6ماه تحقیق برای ساخت سریال
فرمانده سپاه

پرویز ش��یخطادی ،کارگردان
مجموعه تلویزیون��ی «کابوس
نتانیاهو» معتقد اس��ت شهید
طهرانیمقدم دانش��مند زمان
خود ب��ود و فعالیتهای زیادی
را در زمینه تخصص خود انجام داده اس��ت .پرویز
ش��یخطادی ،کارگردان سریال «کابوس نتانیاهو»
درباره وضعیت تولید این پروژه عظیم تلویزیونی به
مهر گفت :مراحل تحقیق و نگارش این مجموعه
تلویزیونی آغاز ش��ده ولی ساخت س��ریال درباره
ابعاد ش��خصیتی ش��هید طهرانیمق��دم نیازمند
تحقیقات فراوان اس��ت .با برنامهریزیهای انجام
ش��ده مراحل تحقیق و نگارش فیلمنامه زندگی
شهید طهرانیمقدم  5تا  9ماه در نظر گرفته شده
اس��ت که اگر همه چیز خوب پیش ب��رود از ماه
ششم پیشتولید س��ریال را آغاز خواهم کرد .این
مجموعه یک پروژه عظیم خواهد بود که داستان از
زمان کودکی تا شهادت این شهید واالمقام روایت
میش��ود .کارگردان فیلم «سینه س��رخ» درباره
شناختش نسبت به شهید طهرانیمقدم و پذیرفتن
کارگردانی این مجموع��ه تلویزیونی توضیح داد:
ش��هید طهرانیمقدم یکی از مفاخر و دانشمندان
معاصر بود که به درجه واالی ش��هادت نائل آمد.
او شهیدی بود که در میان اطرافیان شناختهشده
بود و شخصیت بزرگی داشت .او جزو متخصصان
در حوزه خودش بود که سالها در جبهههای حق
علیه باطل به مبارزه پرداخت و در نهایت در سال
 90به درجه واالی ش��هادت نائل آمد .شیخطادی
درباره همکاری سپاه با این پروژه گفت :قطعا اگر
سپاه پاسداران جلو نیامده بود و پیشقدم نمیشد
بعید بود این سریال ساخته شود .بودجههای دولتی
ما در زمینه اقدامات فرهنگی چیزی شبیه شوخی
است در نتیجه این مجموعه با مشارکت و حمایت
سپاه پاسداران جلوی دوربین خواهد رفت.

«آتش بس » 2و «خوابزدهها»
در اکران دوم عیدفطر

س��ینمایی
فیلمه��ای
«خوابزدهها» و «آتشبس»2
در برنامه اک��ران دوم عید فطر
به نمایش درمیآیند .غالمرضا
فرج��ی،س��خنگوی ش��ورای
توگویی با ایس��نا درباره
صنف��ی نمای��ش در گف 
مصوبات جلسه دوشنبه 30تیرماه شورا بیان کرد:
قرارداد  2فیلم «خوابزدهها» به کارگردانی فریدون
جیران��ی و «آتشبس  »2ب��ه کارگردانی تهمینه
میالنی برای اکران دوم عید فطر ثبت شد .او گفت:
به این ترتیب «خوابزدهها» پس از «کالشینکف»
در گروه سینمایی «آفریقا» و «آتشبس  »2پس
از فیل��م «آذر ،ش��هدخت ،پرویز و دیگ��ران» در
گروه سینمایی «فرهنگ» اکران میشوند .فرجی
همچنین یادآور ش��د :اکران فیلمهای «فرشتهها
با هم میآیند» در سینما آزادی« ،آذر،شهدخت،
پروی��ز و دیگران» در س��ینما فرهن��گ« ،امروز»
در اس��تقالل و «کالشینکف» در سینما آفریقا از
چهارشنبه اول مرداد آغاز میشود.وی یادآور شد:
برای محاسبه میزان فروش این فیلمها ،هفته آخر
ماه رمضان درنظر گرفته نمیشود و مبنای فروش
از  8مردادم��اه خواهد بود.فرجی همچنین گفت:
در راستای اجرای طرح بلیت شناور در سینماها،
از عی��د فطر بلیته��ای  2س��انس ابتدایی تمام
سینماهای کشور به صورت نیمبها فروخته میشود.

خالق فیلم تشویق شده اوباما
حکم ارتداد از داعش گرفت

گروه داعش اع�لام کرد از نظر
آنه��ا خال��ق کمیک اس��تریپ
« »۹۹و س��ازنده این انیمیشن،
یک مرتد ب��وده و حکم او اعدام
اس��ت .به گزارش فارس ،گروه
داعش روز گذش��ته طی حکمی «نای��ف المتاوا»،
س��ازنده انیمیشن « »99در آمریکا را مرتد و حکم
اعدام را برای او واجب دانست .براساس این حکم ،هر
کسی که بتواند «نایف المتاوا» را دستگیر کرده یا به
قتل برساند ،از سوی گروه داعش برنده جایزه خوبی
خواهد شد .در بخش دیگری از این پیام آمده است:
در میان ما هیچ فرد خوبی وجود نخواهد داشت اگر
این شخص بیشتر از  3روز دیگر زنده بماند 3 .سال
پیش کمیک استریپی تحت عنوان « »99منتشر
ش��د که در دنیای رسانه جنجال زیادی به پا کرد.
در این کمیک استریپ  99صفت خداوند در قالب
 99سوپرقهرمان از سراسر جهان به تصویر کشیده
ش��ده که در همان روزهای نخست از سوی باراک
اوباما ،ریاستجمهوری آمریکا مورد تشویق و تمجید
قرار گرفت .اوباما در یک سخنرانی رسمی در حضور
سیل عظیمی از خبرنگاران داخلی و خارجی ضمن
تقدیر از نایف المتاوا ،خالق کمیک استریپ «،»99
این کمیک اس��تریپ را اثری برجسته در راستای
ایجاد بستری مناس��ب برای تعامل با مسلمانان و
همچنین رفع سوءتفاهمهای موجود نامید.

خبرنگار فرهنگی «وطن امروز» باشید

هموطن گرامی! نقدها و یادداش��تهای خ��ود را در
حوزه فرهنگ و هنر ،اعم از نقد سینمایی ،نقد کتاب
و گزارش فرهنگی از سراسر ایران برای روزنامه ارسال
کنید .ضمن انتش��ار مطالب ش��ما به نام خودتان در
روزنامه ،هر ماه به بهترین مطلب ارس��الی هدیهای از
طرف «وطن امروز» تعلق خواهد گرفت.
Farhangi@vatanemrooz.ir
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نگاهی به اکران فیلمهای خاطرهانگیز کودک در تعدادی از سینماها

اکران فیلمهای کودک؛ فرصت یا خطر؟!

زهرا قزیلی :این روزه��ا اگر به پارکها
و تفرج��گاه ک��ودکان بعد از س��اعت 7
بعدازظهر سری بزنیم اجتماع بزرگی از
کودکان و نوجوانان را شاهد خواهیم بود
که اوقات فراغت خود را تنها در پارکها
میگذرانن��د در حال��ی که مس��ؤوالن
فرهنگی کشور غافل از این ظرفیت بالقوه
ی درست
هستند که میتوانند با برنامهریز 
و حساب ش��ده آنها را همراه خانواده به
س��النهای سینما بکش��انند .اجتماعی
که در پارکها مش��غول تفریح هستند
بخش��ی از کودکان و نوجوانان هستند و
جمعیت دیگری از این گروه س��نی پای
اینترنت و شبکههای مختلف ماهوارهای
مصرفکنن��ده خوراکه��ای فرهنگی
هستند که دیگران برای آنها با هدفهای
از پیش تعیینشده تهیه کردهاند .بنیاد
سینمایی فارابی تصمیم گرفته است 15
فیلم س��ینمایی کودک را در چند سالن
سینما به نمایش بگذارد تا این فیلمهای خاطرهانگیز
ک��ه در زمان خود پر مخاطب بودن��د مورد توجه قرار
گیرند اما این فیلمها س��اعت  11صبح در تعدادی از
س��النها به نمایش درمیآین��د .نفس کار که نمایش
فیلمهای کودک در زم��ان اوقات فراغت دانشآموزان
اس��ت ،امری درست و متناسب با نیاز این گروه سنی
است اما زمانی که برای نمایش فیلمها در نظر گرفته
شده زمان بسیار بدی است .در آن زمان که اکثر بچهها
هنوز در رختخواب به س��ر میبرند یا تازه دل از خواب
بریدهاند چگونه میتوانند در سالنهای سینما حاضر
شوند و فیلم ببینند! گاهی از خودمان میپرسیم چه
رازی در س��ینمای کودک و نوجوان جهان وجود دارد
که تقریبا همه آثار انیمیش��ن و سریالها و فیلمهای
آنها دیده میش��ود و شاید بارها و بارها برای مخاطب
دیدنی و جذاب اس��ت اما س��ینمای صدساله ما هنوز
جز در محدودههای زمانی بسیار کوچک و جرقههایی
استثنایی نتوانسته مخاطب کودک و نوجوان را راضی
کند؟ شاید یکی از دالیل ،فیلمسازانی باشند که اساسا
چندان دغدغه مخاطب کودک ندارند و دلمشغولیهای
اجتماعی و فلس��فی و حتی بعضا سیاسی خود را در
قالب فیلم ک��ودک جلوی دوربی��ن میبرند تا کمتر
حساس��یتبرانگیز باشد .جش��نواره فیلم کودک هم
بیشتر چنین آثاری را مورد حمایت مادی و معنوی قرار
میدهد (رجوع کنید به فیلمهای کودک دهه شصت
ساخته کیارستمی ،بیضایی و .)...این معضل یعنی در
نظر نگرفتن مخاطب ک��ودک در فیلمهایی که به نام
کودکان ساخته میشد ،دامن انیمیشنها و کارتونها را
هم گرفت و انیمیشن ایرانی از موضوعات عامتر و جذاب
مانند قصههای کهن ایرانی بیبهره شد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه اکثر فیلمهایی که در
جشنواره فیلم کودک و نوجوان مورد تقدیر قرار گرفته
روانه اکران نش��ده یا اگر رنگ پرده ب��ه خود دیده در
زمانی بسیار بد برای جمعیت هدف که همان کودک و
نوجوان است به نمایش درآمده ،چراکه اکثر این فیلمها
اساسا فاقد وجوه مورد عالقه این قشر بودهاند.
در این گزارش بر آن شدیم تا با  ۲تن از کارگردانان
س��ینمای کودک و نوجوان درب��اره اجرای طرح بنیاد
سینمایی فارابی و مشکالت سینمای کودک صحبت
کنیم که از نظرتان میگذرد.
■■ رمضانی :بالتکلیفی آفت سینمای کودک است
غالمرضا رمضانی ،کارگردان س��ینمای ایران که با
س��اخت آثار درخور توجه در ح��وزه کودک و نوجوان
توانسته است نام خود را به عنوان فیلمساز اینگونه از
سینما به ثبت برس��اند ،درباره اکران مجدد فیلمهای
خاطرهانگی��ز برای کودکان و نوجوان��ان در تعدادی از
سالنهای سینما گفت :برخی فیلمها که دارای فرهنگ
ایرانی و قصهای سازگار با فضای جامعه ایرانی هستند،
از بی��ن نمیروند و برای هر نس��لی جذاب هس��تند.
بچهه��ای ایرانی که زاییده این خاک و فرهنگ ایرانی
هستند قصههای ایرانی برایشان جذاب است .قصههایی
مانند شنگول و منگول نس��ل به نسل برای بچههای
ایرانی جذاب است.
■■رفتنبهسالنسینمارابایدبهعادتتبدیلکنیم
وی درباره اکران فیلمه��ای خاطرهانگیز کودک و
نوجوان در برخی سالنهای سینما گفت :این کار خوبی
است؛ برای اینکه نشان دادن فیلم را برای بچهها اپیدمی
و به عادت تبدیل کنیم کار خوبی است .باید کاری کنیم
که کودک کمکم بخشی از فکر و ذهن و زندگیاش را به
دیدن فیلم اختصاص دهد .مخاطب ما عادت به دیدن
فیلم در سینما ندارد .اگر در حال حاضر چندگانههای
هری پاتر هم در س��النهای س��ینما به نمایش درآید

مجید مس��چی ،مدیرعامل موسس ه
سینما
سینما شهر ضمن تشریح جزئیاتی
از اجرای طرح «س��ینما کارت» در سینماهای کشور،
معتقد اس��ت این طرح از اس��اس برای رفاه فرهنگی
س��ازمانها و نهادها در خدماتدهی به کارمندانشان
طراحی شده است .مجید مسچی ،مدیرعامل موسس ه
س��ینما ش��هر درباره انگیزههای اجرایی کردن طرح
«سینما کارت» به مهر گفت :طرح «سینما کارت» با
موجودی صفر در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی به
عنوان هدیههای فرهنگی به کارمندان قرار میگیرد و
هر اندازه که این کارتها شارژ شود  10درصد هم خود
بانک به عن��وان هدیه در اختیار کاربران قرار میدهد.
وی با بیان این مطلب که طرح «س��ینما کارت» برای
مخاطب عام س��ینما جذابیت ن��دارد ،بیان کرد :طرح
«س��ینما کارت» برای مخاطب ع��ام به معنای بلوکه
کردن پول در حسابی برای سینما رفتن است چراکه

ش��اید تعداد خاص و محدودی از خانوادهها به س��الن ■■ اکران ناقص ضربه جدی به سینمای کودک
کارگردان خالهسوس��که درباره اک��ران فیلمها در
س��ینما بروند .کارگردان فیلم «همبازی» با اش��اره به
فرهنگ رفتن به سالنهای سینما گفت :فرهنگ سینما برخی سانسهای سینما گفت :من به شخصه اطالع
رفت��ن در بچهها را باید به وج��ود بیاوریم تا از خانهها نداش��تم قرار است در سانس صبح برخی آثار کودک
بیرون بیایند .متاسفانه خانوادههای ما فرصت ندارند که از جمله «خاله سوس��که» نمایش داده ش��ود .وقتی
با کودکانشان به گردش بروند یا از اماکن تاریخی دیدن دوس��تان بدون توجه و یکش��به تصمیم میگیرند
کنند .گرفتاریهای روزمره بهانههای مختلف به دست فیلم اکران کنند باعث میش��ود فیلمهایی که برای
خانوادهها داده تا به کارهای خودشان بپردازند .برخی نس��لهای مختلف خاطرهانگیز است در تایم سوخته
خانوادهها خوشحال میشوند فرزندانشان پای اینترنت سالن سینما به نمایش درآید و عدم تبلیغات درست
برای این فیلمها باعث میشود بر پیکر نحیف سینمای
و ماهواره باشند و مزاحمتی برای آنها به وجود نیاورند.
■■عدمنمایشفیلمکودکبالتکلیفیبههمراهدارد کودک ضربهای مضاعف و جدی وارد شود .اکران ناقص
رمضان��ی تاکید ک��رد :نمایش م��داوم فیلمها در فیلمها بدون تبلیغات اثر مخربی بر سینمای کودک
س��النهای س��ینما و در س��انسهای بهتر همچنین خواهد گذاش��ت .وی درباره نفس نمایش آثار گفت:
تبلیغات مناسب باعث میش��ود فرهنگ دیدن فیلم نفس نمایش آثار بسیار خوب است زیرا میتواند اوقات
در س��النهای سینما توس��ط خانواده و کودک ایجاد ک��ودکان و خانوادهها را پر کند و بار دیگر س��ینمای
ش��ود .خانوادهها زمانی را برای رفتن به س��الن سینما ک��ودک آرام آرام جایگاه خود را در میان خانوادهها باز
در نظر بگیرند .باید این حرکت مداوم باش��د تا بتوان کند اما باید سازوکار مناس��ب برای این اکران فراهم
شاهد نتایج آن بود .من فکر میکنم اگر این طرح ادامه شود ،متاسفانه در حوزه سینمای کودک عدم فعالیت
داشته باشد کمکم یک یا دو سینما به سینمای کودک فرهنگی عمیق دیده میشود ،ایدههای جدید و اجرایی
اختصاص خواهد یافت و س��ینمای کودک دارای یک شدن آنها فینفسه خوب است اما اگر به درستی اجرا
جایگاه خواهد شد .اگر طرح ادامه نداشته باشد شاهد نشود و عمیق درباره آن اندیشه نشود نه تنها شرایط
بالتکلیفی در سینمای کودک خواهیم بود.
سینمای کودک را بهبود نمیبخشد بلکه باعث ضربه
■■ترکمانی :شورای ساماندهی سینمای کودک به سینمای کودک میشود و رفتهرفته آثار مخربی در
تشکیلشود
پی خواهد داش��ت .وقتی اکران فیلمهای پرمخاطب
نادره ترکمانی ،کارگردان سینمای کودک است که سالهای گذش��ته بدون هیچ تبلیغ و یکشبه انجام
فیلم «خالهسوسکه» او توانست فروش بسیار خوبی را میشود پیشبینی شکست این طرح کار سختی نبود.
در شرایطی رقم بزند که زمان اکران بدی داشت .دلیل دوستان حتی از فیلمسازانی که فیلمهایشان را برای
آن هم جذابیتهایی بود که برای گروه سنی کودک در حضور در این طرح انتخاب کردند دعوت نکردند تا اگر
فیلم لحاظ شده بود و توانست جمعیت هدف خود را ایدهای برای اجرای هر چه بهتر طرح دارند ،ارائه دهند.
ترکمانی درباره اجرای این طرح و نحوه تبلیغات
به سینماها بکشاند .این فیلم در لیست  15فیلم بنیاد
آن گف��ت :اگ��ر دوس��تان در
فاراب��ی قرار گرف��ت .وی درباره
اکران فیلمهای کودک و نوجوان براس�اس صحبتهای فیلمس�ازان و فارابی از کارشناسان و دلسوزان
گفت :در طول این سالها مشکل مشکالتی که گریبان سینمای کودک س��ینمای ک��ودک دع��وت
اصلی س��ینمای کودک ،نقص را گرفته به نظر میآید خش�ت کج در میکردند تا هری��ک راهکاری
سیاس��تگذاری درس��ت درباره س�ینمای کودک ایران از سالها پیش ارائ��ه دهند ما ب��ا این وضعیت
این گونه از س��ینما بوده است .نهاده ش�د ،زمانی که هیچ استراتژی روبهرو نمیش��دیم .فیلمها در
سینمای کودک ما با یک جریان ب�رای تولید آث�ار برای طیف وس�یع سالنها اکران میشود اما مورد
مخاطب این گروه سنی وجود نداشت
توجه قرار نگرفته است .درحالی
پر از آسیب مواجه است .مشکل
که م��ا مراک��ز فرهنگی ،محل
سینما با یک شورای ساماندهی
رفع و رجوع خواهد ش��د .شورایی که عالوه بر تولید و تجمع کودکان ،مراکز آموزشی کودکان ،سرای محله
اکران از فیلم کودک حمایت کند و این شورا عالوه بر و فرهنگسراها را به وفور در تهران داریم میتوانستیم
این وظایف تالش کند تا نیازهای این گروه جمعیتی را با یک تبلیغات مختصر و نصب بیلبورد در محل این
شناسایی کرده و برای آن برنامه داشته باشد .این شورا فرهنگسراها اطالعرسانی درستی برای مخاطب انجام
میتواند برای سینمای کودک جریانسازی کند .وقتی دهیم و فیلم دیدن در س��الن سینما را برای کودک
چنین سیستمی ش��کل نمیگیرد و افراد عالقهمند و و نوجوان به ی��ک فرهنگ تبدیلکنیم .با این نحوه
آشنا به مقوله سینمای کودک دور هم جمع نمیشوند اکران فیلمها یک ضربه جدیدی به مناسبات سینمای
نباید متوقع باش��یم اتفاق جدیدی در حوزه سینمای کودک وارد ش��ده اس��ت .وی در پاسخ به این سوال
که هنوز بسیاری از فیلمهای کودک و نوجوان که در
کودک رخ دهد و این سینما باز هم ضربه میخورد.

بلوکه کردن پول در «سینما کارت»
امکان خرید دیگری جز خرید
بلیت سینما از طریق این کارت
وجود ن��دارد به همین دلیل بر
این باور هستم «سینما کارت»
در میان عام��ه مردم جایگاهی
نخواه��د یاف��ت .مدیرعام��ل
موسس�� ه س��ینما ش��هر درباره روند نصب کارتخوان
برای اجرایی شدن طرح «سینما کارت» در سینماها
توضیح داد :دستگاههای کارتخوان ویژه «سینما کارت»
در حال نصب در سینماها اس��ت و نصب و راهاندازی
این کارتخوانها با توج��ه به دولتی یا خصوصیبودن
س��النها مش��کالت خاص خودش را دارد .سالنهای
بخش خصوصی همکاری بهتری نسبت به سینماهای

دولتی دارن��د .از آنجا که بخش
دولتی در امور اداری مناس��بات
پیچیدهت��ری دارد در نتیج��ه
کارها در این بخش کندتر پیش
میرود .مس��چی افزود :تا امروز
 25سینما در تهران به دستگاه
کارتخوان مجهز ش��دهاند که میتوان به س��النهایی
چون «اریکه ایرانیان»« ،پ��ارس»« ،ایران»« ،پردیس
س��ینما زندگی»« ،عصر جدید»« ،ماندانا»« ،ناهید»
و ...اش��اره کرد .ضمن اینکه سینماهای حوزه هنری و
پردیسهای سینمایی متعلق به شهرداری هم مراحل
پایانی کار را طی میکنند و تا عید فطر همه سینماها
به کارتخوان مجهز خواهند شد .وی با بیان این مطلب

جشنواره کودک مورد توجه قرار گرفته،
رنگ پرده ب��ه خود ندیدهاند ،گفت :اگر
شورای س��اماندهی س��ینمای کودک
تشکیل شود و از افراد مختلف از جمله
فیلمسازان ،نویسندگان ،روانشناسان و
جامعهشناس��ان در این شورا دعوت به
ل آی��د ،میتوان با ایجاد یک جریان
عم 
مناسب در جامعه با همفکری و مدیریت
درس��ت زمینه را برای اکران مناس��ب
فیلمهایی که هنوز اکران نش��دهاند نیز
فراهم کرد .سینمای کودک در کشور ما
نیاز به حمایت دولت دارد .تا بازوهای این
طفل را نگیریم نمیتواند حرکت کند و
این مس��اعدت و همکاری باید حساب
ش��ده و دقیق صورت گیرد تا بتوان این
طفل را سرپا نگه داشت.
■■ س�ینمای کودک با سیاستهای
یکش�به و آنی دچار آسیب جدی
میشود
وی تاکید کرد :س��ینمای کودک با سیاستهای
یکشبه و آنی دچار آس��یبهای جدیتری میشود.
متاسفانه طیف پرطراوت و با نشاط و اکتیو جامعه در
سینما که محل تفریح و سرگرمی این طیف گسترده
اس��ت ،جایی ندارند .اولین جشنوارهای که آقای ایوبی
در دوران مدیریتش تجربه کرد جش��نواره کودک بود
و فیلمسازان احساس کردند اولین کاری که ایشان در
برنامه خود قرار خواهد داد سامان بخشیدن به سینمای
کودک خواهد بود ،س��ینمایی که میتواند در پرورش
ک��ودکان ایرانی نقش مهمی ایفا کند اما ش��هریورماه
اولین س��ال مدیریت ایشان به پایان میرسد در حالی
ی محکم
که جریان س��ینمای کودک بدون برنامهریز 
و حمایت مناسب ،روزگار سپری میکند .از یک فیلم
که توانس��ته از اکثر نهادها و ارگانها حمایت بگیرد و
با بودجه چند میلیاردی س��اخته ش��ده است فارابی
حمایت میکند اما از فیلمهای کودکی که بخش��ی از
پیشتولید را انجام داده و پروانه س��اخت هم دریافت
کردهاند هی��چ حمایتی صورت نمیگیرد .براس��اس
صحبتهای فیلمس��ازان و مش��کالتی ک��ه گریبان
سینمای کودک را گرفته به نظر میآید خشت کج در
سینمای کودک ایران از سالها پیش نهاده شد ،زمانی
که هیچ اس��تراتژی برای تولید آثار برای طیف وسیع
مخاطب این گروه سنی وجود نداشت و اگر فیلمهایی
مثل «بچههای آسمان» و «آواز گنجشکها» و ...تولید
شد و برای سینما اعتبار کسب کرد به دلیل دغدغههای
فردی فیلمساز بود نه حمایت و توجه به مخاطب آثار
ی درست مسؤوالن فرهنگی .عدم توجه به
و برنامهریز 
قش��ر کودک و نیازهای آن که خیالپردازی و فضای
فانتزی اس��ت ،آس��یب بزرگی در سینمای کودک به
شمار میآید .از سوی دیگر ما قصههای فراوانی داریم
که تصویرسازی آنها برای مخاطب بسیار جذاب خواهد
بود و میتواند طیف خردس��ال و ک��ودک را به همراه
خانواده سرگرم کند اما سینمای کودک این ایدهها را
م��ورد توجه قرار نداده و بی��ش از آنکه به فکر کودک
باشد و فیلم برای کودک بسازد ،فیلم را درباره کودک
میس��ازد تا طیف مخاطب بزرگس��ال را درگیر کند.
بیش��تر فیلمهایی که با رویکرد درباره کودک ساخته
ش��دهاند در گیش��ه موفق عمل نکردهاند .از سینمای
کودک که بگذریم در س��ینمای نوجوان باید بگوییم
برای این گروه س��نی هیچ کاری صورت نگرفته است
و شاید به تعداد انگشتان یک دست آثار درخور توجه
و مناسب برای این گروه سنی (البته با درایت و دغدغه
فیلمسازان مطرح کشور) ساخته شده که مورد توجه
مخاطبان این گروه سنی و جشنوارههای خارجی نیز
قرار گرفته است .طیفی که به دالیل مختلف (فیزیکی و
روحی) آسیبپذیر هستند و شرایط حساسی را سپری
میکنند از سوی مدیران فرهنگی و فیلمسازان مورد
بیمه��ری قرار گرفتهاند در حالی که تقریبا  80درصد
تولیدات س��ینما و تلویزیون دنیا به این گروه سنی با
عنوان فیلمهای تینایجری اختصاص مییابد و با ایجاد
فضای فانتزی ،ترس ،تربیتی و آموزشی برای این گروه
ی فراهم میکنند .سینمای ایران بدون
سنی دلمشغول 
در نظر داشتن این گروه سنی ،فضا را برای ورود فیلمها
و سریالهای مختلف برای این بخش جامعه و ترویج
فرهنگ غرب برای نوجوانان که با گذر زمان نسل جوان
جامعه را تش��کیل میدهند ،فراهم آورده است .با این
اوصاف س��ینمای کودک وضعیت مناسبتری نسبت
به س��ینمای نوجوان دارد .سینمای کودک نقایص و
کمبودهایی دارد اما این سوال را باید از مدیران فرهنگی
بپرسیم س��ینمای ایران چه تصویری از نوجوان امروز
ایرانی دارد؟

که بر مبن��ای موجودی «س��ینما کارت» میتوان از
فیلمهای روز سینما استفاده کرد ،گفت :نحوه استفاده
مانند کارتهای ش��تاب است و جز خرید بلیت هیچ
محص��ول دیگری نمیتوان با آن خری��داری کرد .این
مدیر سینمایی با اشاره به این مطلب که تسهیالتی هم
برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ،گفت :جدا
از ایجاد امکانات تفریحی برای کارمندان در سازمانها،
بنا داریم تسهیالتی برای دانشجویان نیز فراهم کنیم.
بر همین اس��اس با امور رفاه��ی وزارت علوم صحبت
کردیم که با همکاری س��ازمان سینمایی و همچنین
اعطای هدیه 10درصدی از سوی بانک شرایط حضور
آسان دانشجویان در سینماها را فراهم کنیم .مسچی
در پایان عنوان کرد :عالوه بر تهران ،سالنهای دیگری
در شهرس��تانها مانند اردبیل ،کرج ،مشهد ،قم ،بابل،
چالوس ،همدان و یزد نیز مجهز به دستگاه کارتخوان
برای اجرایی شدن طرح «سینما کارت» شدهاند.
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تازهها

ادامه ساخت موسیقی محمد

(ص)

موسیقی فیلم «محمد(ص)» مجید مجیدی
توس��ط «ا ِی .آر .رحمان» آهنگس��از سرشناس
هندی که برای موس��یقی «میلیونر زاغهنشین»
برنده  2جایزه اس��کار (ترانه و موسیقی) شده بود
به پایان رس��یده و صداگ��ذاری این اثر همچنان
ادام��ه دارد .به گزارش تس��نیم ،آخرین خبرها از
بزرگترین پ��روژه تاریخ س��ینمای ایران ،تالش
جدی عوامل فنی فیلم محمد(ص) برای به پایان
رس��اندن این پروژه اس��ت اما ظاهرا حساسیت و
دقت مجیدی برای انجام مراحل فنی ،انتظار برای
پایان تولید فیلم را طوالنیتر کرده است .مجیدی
در حالی این روزها دائما در مسیر آلمان و ایران در
حال رفت و آمد است که بیش از نیمی از مراحل
فنی فیلم به پایان رس��یده اس��ت .موسیقی این
فیلم توسط «ا ِی .آر .رحمان» آهنگساز سرشناس
هندی که برای موس��یقی «میلیونر زاغهنشین»
برنده  2جایزه اس��کار (ترانه و موسیقی) شده بود
به پایان رسیده و صداگذاری این اثر همچنان ادامه
دارد .مراحل پستولید این فیلم با نظارت مستقیم
مجید مجیدی انجام میشود و این کارگردان پس
از پایان تدوین و موسیقی فیلم «محمد(ص)» از
چند روز گذش��ته به ایران آمده و قرار است برای
بازبینی مجدد آن به آلمان برود .مجیدی قرار است
قس��مت دوم از سهگانه زندگی پیامبر(ص) را نیز
خودش بسازد .این قسمت از سهگانه محمد(ص)
از پیش از تولد تا دوران کودکی پیامبر اس�لام را
روایت میکند.

اجرای «شبی در کهکشانها»
در بوستان والیت

شبی در کهکشانها بزرگترین برنامه ترکیبی
میدانی ایران از روز پنجشنبه  26تیر ماه همزمان با
نوزدهم ماه مبارک رمضان برپا شد .این برنامه مورد
توجه مخاطبان قرار گرفته است و در ساعات اولیه
ثبتنام آزمایش��ی برنامه  3هزار متقاضی ثبتنام
کردهاند .ش��بی در کهکش��انها عنوان برنامهای
ترکیبی به کارگردانی بهزاد بهزادپور است که به
همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
برگزار میش��ود و پیش از این با عنوانهای شب
آفتابی در تهران و شهرستانهای مختلف به اجرا
درآمده است.

مستند «سالهای گلوله و زنبق»
تدوین شد

رضا برجی ،کارگردان مستند
«س��الهای گلوله و زنبق» از
پای��ان فیلمب��رداری و تدوین
این مجموعه خبر داد و گفت:
اکنون بع��د از اتم��ام تدوین
مشغول نوشتن نریشن هس��تیم .این کارگردان
مستندس��از در گفتوگ��و با تس��نیم ،از پایان
فیلمبرداری و تدوین مجموعه مستند «سالهای
گلوله و زنبق» خبر داد و گفت :این مستند که با
موضوع بوسنی ساخته ش��ده در دو ماه آینده از
شبکه یک پخش میشود .برجی درباره موضوع
این فیلم گفت :در این مستند تمام قسمتهای
جنگ بوس��نی را به تصویر کش��یدیم .به سراغ
ژنرالها ،فرماندهان و رزمندگان جنگ بوس��نی
رفتیم و خاطرات و اتفاقات جنگ را ابتدا تا انتها
از زبان آنها ش��نیدیم .در این فیلم شرایط امروز
بوس��نی و زندگی مردم بوسنی بعد از سالهای
جنگ را از زبان خودش��ان و با گفتوگو با عامه
مردم روایت کردیم .وی اف��زود :بخش زیادی از
فیلم را به حضور ایرانیان و ارگانهای ایرانی مثل
جهاد کش��اورزی و هالل احمر در جنگ بوسنی
اختصاص دادیم و به گفتوگو با این هموطنانمان
پرداختیم .در مهمترین قسمت فیلم هم به کشتار
سربرنیتسا و کشتار مس��لمانان توسط صربها
پرداختی��م .در این قتلعام وحش��یانه  12هزار
نفر مس��لمان در  48ساعت کشته شدند .برجی
همچنین درباره حضور نیروه��ای ایرانی در این
جنگ گفت :ایران تنها کشوری بود که به کمک
این مس��لمانان رفت .نیروه��ای ایرانی عالوه بر
کمکها و آموزشهای نظامی در طول جنگ ،به
ساخت این کشور هم میپردازند .جهاد کشاورزی
در س��اخت دوباره این کش��ور به مردم بوسنی
کم��ک میکند .این یاری به قدری مهم اس��ت
که مردم بوسنی در گفتوگوهایشان میگفتند
اگر ایران به ما کمک نمیکرد همین س��رزمین
کوچ��ک هم برای ما نمیماند .این مستندس��از
درباره ساخت مستند «سالهای گلوله و زنبق»
گفت :فیلمبرداری این مس��تند را در  5فصل در
بوسنی انجام دادیم .ما از تمام شهرهای بوسنی
فیلمبرداری کردیم .همچنین فیلمهایی که من
در طول جنگ از این کشور گرفتم را وارد مستند
کردیم .اکنون بعد از اتمام تدوین مشغول نوشتن
نریشن هس��تیم .این مستند در  20قسمت 30
دقیقهای تولید شده است و به احتمال فراوان تا
دو ماه آینده از شبکه یک سیما پخش میشود.

