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  محمدصادق عابديني 
انيميش�ن س�ينمايي »در مس�ير ب�اران« 
س�ه س�ال بعد از حض�ور و درخش�ش در 
جش�نواره فيلم فجر، ق�رار اس�ت در ايام 
اربعي�ن حس�يني در س�ينماهاي كش�ور 
اكران شود. اين انيميشن بلند كه داستاني 
مذهب�ي را رواي�ت مي كن�د، محصولي از 
مركز آفرينش ه�اي هنري آس�تان قدس 
رضوي اس�ت. حامد كاتبي كارگ�ردان اثر 
پويانمايي»در مس�ير باران« در گفت و گو 
با »جوان« ب�ه جريان س�اخت انيميش�ن 
در اي�ران و اك�ران آن پرداخت�ه اس�ت. 
بعد از اك�ران نوروزي »فيلش�اه«، 
انيميشن »در مسير باران« دومين 
كار س�ينمايي انيميش�ن است كه 
قرار است در سينما اكران شود، چرا 
ميزان توليد انيميشن سينمايي در 

ايران تا اين حد پايين است؟
تولید انیمیش��ن به ط��ور كلي كار س��نگین، 
سخت و گران است و معموالً تعداد محدودي از 
كشورها هستند كه توانايي تولید انیمیشن بلند 
س��ینمايي را دارند، حتي خیلي از كشورهاي 
اروپايي ب��ا وجود داش��تن تكنول��وژي، توان 
س��اخت اثر بزرگ و بیگ پروداكشن را ندارند 
و نمي توانند از نظر سخت افزاري و نرم افزاري 

شرايط تولید فیلم انیمیشن را مهیا كنند. 
با اين اوصاف وضع اي�ران در توليد 

انيميشن چندان بد هم نيست؟!
تولید انیمیش��ن در ايران به شكل خصوصي 
پیش مي رود و از س��وي دولت كمتر حمايت 
مي ش��ود. در همان كش��ورهايي ك��ه گفتم 
انیمیشن سینمايي س��اخته نمي شود، شاهد 
س��رمايه گذاري و حمايت دولت ها در تولید 
س��ريال هاي انیمیش��ن هس��تیم و بسیاري 
 از كش��ورها به انیمیش��ن به چش��م صنعت 

نگاه مي كنند. 
بخش خصوصي ايران چقدر توانايي 

توليد انيميشن دارد؟
ما از نظر فني بسیار توانمند هستیم و حتي با 
ديگر كشورها براي تولید انیمیشن همكاري 
مي كنیم، همین االن دفتري كه در آن مشغول 
هستم در حال همكاري با كشور روسیه براي 
صادرات خدمات فني انیمیشن است. ما از نظر 
كیفي و اجرايي مشكلي براي تولید انیمیشن 
نداري��م اما همان ط��ور كه اوض��اع اقتصادي 
جامعه اين روزها خوب نیست، حال انیمیشن 

هم خوب نیست و به ش��دت نیازمند حمايت 
مردم است تا با رفتن به سینما و خريد بلیت از 

انیمیشن ايراني حمايت كنند. 
چرا »در مسير باران« اينقدر دير به 

اكران رسيد؟
انیمیشن در ايران با ش��رايط عجیب و غريبي 
روبه رو است. ما دو س��ال دويده ايم تا شرايط 
اكران فیل��م را مهیا كنیم. فیلم در جش��نواره 
مقام آورد و خیلي وقت است كه پروانه نمايش 
گرفته ايم، اما شرايط اكران خوب نبوده است. 
مي گفتند فقط در شهرستان ها اكران داشته 
باش��ید اما ما مي خواس��تیم اكران در سراسر 

كشور داشته باشیم. 
اكران در مس�ير باران چه شرايطي 

دارد؟
قرارداد م��ا دو هفت��ه اكران به ش��رط حفظ 
كف فروش اس��ت، البته هفته اول اكران ما به 
اربعین خورده و خیلي از مردم درگیر مراسم 

راهپیمايي اربعین هستند. 
با توجه به اينكه فيلم محصول س�ه 
سال پيش است و انيميشن به شدت 
با فن�اوري روز پيش م�ي رود، فكر 
نمي كنيد مخاطب ام�روز، تكنيك 

فيلم را نپسندد؟!
تولید در مس��یر باران از زمان خودش خیلي 
جلوتر بود و فكر نمي كنم مخاطب با تكنیك آن 
مشكلي داشته باشد، از سوي ديگر فیلم درباره 
حضرت امام رضا)ع( اس��ت و داس��تان آن به 
همین دلیل هیچ وقت كهنه نمي شود و از اين 

نظر هم به نظرم مشكلي پیش نخواهد آمد. 
درباره داس�تان فيلم و ارتباط آن با 

امام رضا)ع( توضيح می دهيد.
فیل��م دو موضوع در هم تنیده دارد. داس��تان 
درباره فردي به نام »ريان« است كه با همسر 
و دو فرزندش در بغداد زندگي مي كند. شرايط 
ريان كه زماني برك��ه پ��ر آب و زندگي عالي 

داش��ته به دلیل خشكس��الي با بحران روبه رو 
مي شود. دوس��ت وي كه تاجري ايراني به نام 
»هرمز« است به او پیشنهاد مي كند كه با هم به 
تجارت بپردازند و مسیر تجاري آنها از بغداد به 
مرو است. در اين مسیر اتفاقات و موقعیت هاي 
جذابي ب��راي آنه��ا رخ مي ده��د و كاراكتر ها 
در طول مسیر رش��د مي كنند و در نهايت به 
موضوع امام رضا)ع( و داستان ولیعهدي و سفر 

ايشان از مدينه به مرو مي رسند. 
»در مس�ير ب�اران« ب�راي مخاطب 

كودك است يا بزرگسال؟
مخاطب اين انیمیشن از نوجوانان حدود 11 

سال به باالست. 
با توجه به تجربه فيلم هاي انيميشن 
ايران�ي، تا چه ح�د مي ت�وان روي 
موفقي�ت انيميش�ن هاي مذهب�ي 

حساب باز كرد؟
همه ما نیاز به تغذيه ديني داريم و صحبت اين 
اس��ت كه يك فیلم مي توان��د ديگر قالب هاي 
انتقال مفاهیم مانند كتاب را بش��كند و همان 
مفاهی��م را ب��ه ص��ورت جامع ت��ر و در قالبي 
جذاب تر بیان كند. انیمیش��ن مذهبي هم به 
طور مستقیم و غیر مستقیم مفاهیم ديني را به 
مخاطب منتقل مي كند ولي مشكل اين است 
كه به خوب��ي اين فیلم ها ب��ه مخاطب معرفي 
نمي شود و تبلیغات و بستر اطالع رساني براي 
معرفي به مردم بايد به وج��ود بیايد. تا زماني 
كه مردم در جريان اكران و موضوع فیلم قرار 
نگیرند نمي توان انتظار داش��ت ب��ا آن ارتباط 

برقرار كنند. 
اما تبليغات فيلم هاي سينمايي در 
تلويزيون و آگهي هاي محيطي وضع 

خوبي دارد!
به غیر از فیلم هاي كمدي، ديگر فیلم هايي كه 
اكران مي شوند چنین شرايطي را ندارند براي 
همین اكثر فیلم هايي كه به فروش میلیاردي 
مي رسند همان فیلم هاي كمدي هستند. يكي 
از مشكالت س��ینماي ايران هم همین است 
كه ش��رايط برابري براي ديده ش��دن فیلم ها 

وجود ندارد. 
اما ژانر انيميشن به دليل ارتباطي كه 
با مخاطب ك�ودك و نوجوان برقرار 
مي كن�د، مي تواند راه خ�ود را پيدا 

كند!
مخاطب كودك در اي��ران تفريحات عجیب 
و غريبي ندارد براي همین س��ینما مي تواند 
گزين��ه خوبي براي س��رگرم ش��دن باش��د. 
وقتي هم يك كودك بخواهد به سینما برود 
همراه��ش خانواده ه��م به س��ینما مي روند 
و همین باع��ث رونق فروش فیلم مي ش��ود 
ولي همان ط��ور كه گفت��م اول بايد موضوع 
فیلم و اكران آن را به گوش مخاطب برسانیم 
 و در نهاي��ت ب��راي حض��ور آنها در س��ینما 

بستر سازي كنیم. 
چق�در احتم�ال مي دهيد ك�ه »در 

مسير باران« در اكران موفق شود؟
االن اكثر مخاطبان اين فیلم درگیر مراس��م 
اربعین هس��تند. ما حتي مي خواستیم اكران 
را از روز نهم آبان شروع كنیم اما شرايط اكران 
براي اين هفته مهیا شد و همین موضوع باعث 

شده كه خیلي نگران اكران باشم. 

كارگردان انيميشن سينمايي »در مسير باران« در گفت وگو با »جوان«:

2سال دويديم تا اكران بگيريم

  نويد پارسا
سلبريتي زدگي معضلي است كه برخي برنامه هاي تلويزيوني را 
بارها طي يكي دو سال اخير درگير خود كرده است. در تازه ترين 
مورد ي�ك بازيگر س�ينما و تلويزيون بدون آنك�ه با واكنش 
خاصي از سوي مجري برنامه مواجه شود از لذت بخش بودن 
خودكشي و بزرگ كردن گربه به جاي بچه سخن گفته است. 
اخیراً عبدالعلي علي عسگري رئیس صداوسیما از آنچه وي از آن 
به عنوان مروجان سیاه نمايي در رسانه ملي ياد كرد انتقاد كرد اما 
به نظر مي رسد صداوسیماي ملي بیش از آنكه با مسئله سیاه نمايي 
دس��ت به گريبان باش��د با فقر اي��ده و محتوا و مس��ئله اي به نام 

سكوالريسم و لیبرالیسم پنهان و البته پیدا مواجه است. 
در يك برنامه زنده از ش��بكه تماش��ا، بازيگر میهم��ان به ترويج 
خودكشي مي پردازد و در حمايت از تئاتر الكچري و تمجید عدم 
فرزندآوري و بزرگ كردن گربه! داد سخن مي دهد: »بچه ندارم ولي 
گربه دارم و اتفاقاً خیلي هم گربه دوست دارم« يا در بخش ديگري از 
برنامه مي گويد: »خیلي مواقع به خودكشي فكر مي كنم كه چقدر 
مي تواند كار جذابي باش��د.« بي ترديد مجري اين برنامه زنده كه 
اتفاقاً دستي بر قلم دارد قطعاً با قوانین مصرح مطبوعات و آيین نامه 
سازمان صداوسیما آشناست اما اينكه چگونه وي از قوانین عبور 
مي كند، نكته اي است كه بايد مسئوالن پاسخگو باشند كه چگونه 
مي توان درباره مش��روب خواري در دوران كودكي، خودكش��ي و 
خیلي از رفتارهاي غیراخالقي به راحتي روي آنتن زنده تلويزيون 
سخن گفت؟! سؤال ما اين است كه اين برنامه ناظر ندارد و اگر كسي 

نظارت مي كند چرا حیازدايي به اين سادگي صورت مي گیرد؟
تسنیم در اين باره مي نويسد: واگذاري آنتن زنده زماني در تلويزيون 

از اصول و سیاست سنجیده و قاعده مندي برخوردار است كه اين 
روزها - با حضور برخي از مجريان جوان - به نظر مي رس��د كمتر 
مورد توجه قرار مي گیرد. به تعبیر يك��ي از صاحبنظران و برخي 
برنامه سازان و مجريان كاربلد تلويزيون در دهه هاي گذشته اجراي 
برنامه زنده س��ختگیرانه بود. بايد اذعان داش��ت برخي گاف ها و 
محتواهاي ناملموس اتفاق جبران ناپذيري را رقم مي زند؛ زماني كه 
شوخي هاي نامأنوس با بازيگر خانم روي آنتن زنده انجام مي شود. 
همچنان كه به بازيگر »پرستاران« سوسك هديه داده مي شود! به 
راستي اين هديه جز آزردگي بازيگر خانم چه دستاوردي دارد؟! آيا 
اين بازيگر نیز بايد روي آنتن زنده ب��ه مثابه »الله صبوري« عمل 
كند كه در برنامه »فرمول يك« پاس��خ قابل تأملي به يك سؤال 
نابخردانه آقاي مجري داد؟ به راس��تي اينك��ه بازيگر »مغزهاي 
زنگ زده« ماجراي اعتیاد خود به الكل و مواد مخدر در چهار سالگي 
را روايت مي كند، چه سودي براي مخاطب دارد؟ آيا جز اين است 
كه تلويزيون و رسانه بايد با تأمل و انديشه كرد غني و پرمغز، تولید 

محتوايي  مناسب را در معرض ديد مخاطب قرار دهد.

برنامه هاي قرارگاه مردمي اربعين تشريح شد

برگزاري 15 برنامه فرهنگي در مسير راهپيمايی اربعين

حكمت 116
چ�ه بس�ا كس�ی ك�ه ب�ا 
نعمت هايی كه به او رسيده، 
به دام افتد و با پرده پوش�ی 
بر گن�اه فري�ب خ�ورد و با 
س�تايش ش�دن، آزمايش 
گردد. خدا هي�چ كس را به 
چيزى همانند مهلت دادن، 

نيازمود. 

پس از نزديك به 2 سال تأخير 

»امپراطور جهنم« باالخره در جشنواره مقاومت اكران مي شود

  فرزين ماندگار
 پس از نزديك به دو س�ال تأخير در آماده س�ازي و اكران فيلم 
س�ينمايي امپراطور جهنم و پس از آنكه اين فيلم س�ينمايي 
در جش�نواره س�ي وپنجم فجر با حاش�يه هايي مواجه ش�د، 
حاال خبر مي رس�د كه اين اثر س�ينمايي با موضوع وهابيت در 
بخش غيررقابتي جش�نواره مقاومت به نمايش درخواهد آمد. 
بنا به تصويب شوراي راهبردي جشنواره بین المللي فیلم مقاومت 
دو فیلم س��ینمايي »به وقت ش��ام« و »امپراطور جهنم« در بخش 
»مسابقه س��ینماي ملي« اين رويداد س��ینمايي حضور نخواهند 
داش��ت اما مي توانند در بخش هاي ديگر جش��نواره حضور يافته و 
اكران داشته باشند.  محمد خزاعي دبیر جشنواره بین المللي فیلم 
مقاومت به تازگي در گفت وگويي با باشگاه خبرنگاران پويا با اعالم 
اين خبر افزود: در خصوص ش��ائبه حضور فیلم هاي »به وقت شام« 
و »امپراطور جهنم« بايد عرض كنم بنابر اعالم نظر جمعي اعضاي 
شوراي راهبردي جشنواره امكان حضور اين فیلم ها در بخش مسابقه 

سینماي ملي جشنواره وجود ندارد.  وي ادامه داد: شوراي راهبردي 
معتقد اس��ت از آنجا كه در فراين��د تولید اين فیلم ه��ا به جز تهیه 
كننده عوامل مؤثر ديگري هم نقش دارند موافقت كرده است براي 
جلوگیري از تضییع حقوق ساير عوامل اين دو فیلم از بخش مسابقه 
سینماي ملي خارج شوند و به صورت میهمان حضور  يابند ولي در 
صورت راهیابي به ساير بخش هاي جشنواره از جمله بخش »جايزه 
عماد مغنیه«، »جلوه گاه نور«، »بهترين فیلم از نگاه مردم« و »جايزه 
داوري خانواده  شهدا« امكان رقابت داش��ته باشند.  دبیر جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت خاطرنش��ان ساخت: همچنین در صورت 
راهیابي اين دو فیلم در بخش مسابقه بین الملل به جز بخش »بهترين 
فیلم« كه حقوق تهیه كننده در آن مطرح است در ساير بخش هاي 

جشنواره مي توانند مورد داوري قرار بگیرند. 
وي با اشاره به تجربه مشابه اين اتفاق در دوره دبیري وي در سي امین 
دوره جشنواره بین المللي فیلم فجر و خارج شدن فیلمش از بخش 
مسابقه سوداي سیمرغ يادآور شد: فیلم هاي سینمايي »به وقت شام« 
به كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا و »امپراطور جهنم« به كارگرداني 
پرويز شیخ طادي از جمله آثار ارزش��ي و انقالبي در حوزه مقاومت 
محسوب مي شوند كه در بخش »عماد مغنیه«، »داوري مردمي« و 
»جايزه خانواده شهدا« و نیز در صورت راهیابي در بخش بین الملل 
مورد ارزياب��ي و داوري ق��رار مي گیرند. خزاعي گفت: به ش��خصه 
ترجیحم اين بود كه در اين دوره جش��نواره ب��ه عنوان تهیه كننده 
حضور داشته باشم ولي به مقتضاي شرايط و تكلیفي كه به بنده شده 
اين دوره نیز در جايگاه دبیر و خدمتگزار در خدمت جامعه سینمايي 

و سینماگران حوزه مقاومت و دفاع مقدس هستم. 

 قطب الدين صادقي راوي جديدترين اثر  شهرام ناظري 
با عنوان »آرش كمانگير«

آلب�وم موس�يقي »آرش كمانگير« بر اس�اس منظوم�ه  آرش كمانگي�ر زنده ياد 
س�ياوش كس�رايي با ص�داي ش�هرام ناظري و ب�ا آهنگس�ازي پژم�ان طاهري 
مراح�ل پاياني توليد را پش�ت س�ر مي گ�ذارد و به زودي منتش�ر خواهد ش�د. 
به گزارش آلبوم موسیقي »آرش كمانگیر« بر اس��اس منظومه  آرش كمانگیر زنده ياد 
سیاوش كسرايي با صداي ش��هرام ناظري و با آهنگسازي پژمان طاهري مراحل پاياني 

تولید را پشت سر مي گذارد و به زودي منتشر خواهد شد. 
محمدحسین توتونچیان مديرعامل شركت فرهنگي- هنري ققنوس و تهیه كننده اين 
اثر درباره جزئیات آلبوم »آرش كمانگیر« توضیح داد: »آرش كمانگیر« يك اثر اركسترال 
محسوب مي شود كه با صداي شهرام ناظري و بر اساس شعري از سیاوش كسرايي توسط 

پژمان طاهري آهنگسازي شده است. 
او در تشريح مراحل تولید اين آلبوم گفت: بخش اركسترال اين اثر در »كنسرت هاوس« 
شهر وين توسط اركستر مجلسي اتريش و به رهبري طاها عابديان ضبط شده است و بايد 
اذعان داشت كه با توجه به خاستگاه اركستر، نوعي از موسیقي اركسترال را در يك اثر 

ايراني با زبان پارسي تجربه خواهید كرد كه كاماًل منحصر به فرد و شنیدني است. 
وي افزود: دكتر قطب الدين صادقي، نويسنده و كارگردان برجسته تئاتر نیز به عنوان راوي 

داستان، استاد شهرام ناظري و پژمان طاهري را همراهي كرده است. 
توتونچیان در معرفي نوازندگان اين اثر گفت: پژمان طاهري، طاها عابديان، فرهاد صفري 
و بابك غسالي تكنوازان آلبوم »آرش كمانگیر« هستند و غیر از تكنوازي ويوالي طاها 
عابديان كه در وين ضبط شده اس��ت، ديگر تكنوازي ها و دكلمه در تهران صدابرداري 
شده است.  وي در آخر گفت: »آرش كمانگیر« هفت قطعه به نام هاي »شب«، »قصه«، 
»امید«، »آهنگ دگر«، »بدرود«، »آرش« و »سوگ« را شامل مي شود كه به زودي در 

اختیار عالقه مندان موسیقي قرار خواهد گرفت.

سينماها حال و هواي اربعين پيدا مي كنند
س�خنگوي ش�وراي صنف�ي نماي�ش از اك�ران دو 
فيلم با ح�ال و ه�واي اربعي�ن در س�ينماها خب�ر داد. 
غالمرضا فرجي در گفت وگو با مهر درباره خروجي جلس��ه 
ديروز شورا گفت: در اين جلسه مقرر شد دو فیلم با مضمون 
و حال هواي اربعین، رحلت حضرت رس��ول)ص(، شهادت 
امام حس��ن)ع( و امام رضا)ع( از دوم آبان ماه اكران شوند، از 
همین رو انیمیشن »در مسیر باران« ساخته حامد كاتبي در 
سرگروه ايران و »گام هاي شیدايي« ساخته حمید بهمني به 

نمايش درمي آيند. 
وي ادامه داد: همچنین از چهارشنبه دوم مهرماه اكران فیلم 
سینمايي »گرگ بازي« به كارگرداني عباس نظام دوست به 
جاي فیلم سینمايي »ماهورا« س��اخته حمید زرگرنژاد در 
گروه استقالل آغاز مي شود اما اكران »ماهورا« در زيرگروه ها 
همچنان ادامه دارد. س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش در 
پايان اظهار كرد: در جلس��ه ديروز، قرارداد فیلم س��ینمايي 
»اتاق تاريك« به كارگرداني روح اهلل حجازي بعد از »س��رو 
زير آب« به كارگرداني محمدعلي باش��ه آهنگر در سرگروه 

آزادي به ثبت رسید. 
...........................................................................................................
آثار كيارستمي در جشنواره رشد مرور مي شود

 فيلم ه�اي آموزش�ي و تربيت�ي عب�اس كيارس�تمي 
بين الملل�ي  جش�نواره  هش�تمين  و  چه�ل  در 
ش�د.  خواه�د  داده  نماي�ش  رش�د  فيل�م 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نق��ل از روابط عمومي جش��نواره 
بین المللي فیلم رشد، شش فیلم آموزشي و دو فیلم تربیتي 
از ساخته هاي فیلمساز فقید عباس كیارستمي كه همگي در 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ساخته شده اند، در 

جشنواره رشد به نمايش گذاشته خواهد شد. 
پ��س از نمايش اين آث��ار در دو س��انس، جلس��ه گفت وگو با 
 حضور كارشناسان و همكاران قديمي عباس كیارستمي نیز 

برگزار مي شود. 
»زنگ تفريح«، »من هم مي توان��م«، »دو راه حل براي يك 
مسئله«، »رنگ ها« و »دندان درد« عنوان فیلم هاي آموزشي 

مرحوم كیارستمي هستند كه نمايش داده خواهد شد. 
همچنین دو فیلم »اّولي ها« و »مشق شب« نیز از جمله آثار 
تربیتي اين فیلمساز فقید است كه در جشنواره رشد اكران 

خواهد شد. 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي چهل وهشتمین 
جشنواره بین المللي فیلم رش��د را از 25 آبان تا دوم آذر در 

سینما فلسطین تهران برگزار مي كند. 
...........................................................................................................

 تصويربرداري شبانه هاي ورونيكا 
همزمان با پياده روي اربعين

مهدي صاحبي درباره آخرين وضعيت ساخت »شبانه هاي 
ورونيكا« به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شروع ساخت 
اين فيلم س�ينمايي با گرفت�ن تصاوي�ري از پياده روي 
اربعي�ن خواهد بود كه طبيعت�ًا به زودي آغاز مي ش�ود. 
وي افزود: بخش پیاده روي اربعین در ع��راق تصويربرداري 
مي ش��ود و بخش هاي ديگر كه در بغداد و نجف خواهد بود، 

مربوط به اين ايام نیست. 
اين كارگردان با اشاره به لوكیش��ن هاي اين اثر عنوان كرد: 
لوكیش��ن هاي ما در فرانس��ه، عراق و ايران اس��ت كه سهم 
فیلمبرداري فرانسه 30درصد، عراق 30درصد و مابقي سهم 
ايران خواهد بود.  وي ادامه داد: اين فیلم سه بازيگر اصلي و 
هشت بازيگر فرعي فرانسوي دارد و از پنج بازيگر اصلي ايراني 

نیز بهره مي بريم، البته از هنرور هم استفاده خواهیم كرد. 
صاحبي بی��ان كرد: ح��دود 50 جلس��ه فیلمب��رداري براي 
»ش��بانه هاي ورونیكا« در نظر گرفتیم و هدف ما براي اولین 
نمايش آن اكران در جشنواره بین المللي فیلم فجر خواهد بود. 
»ش��بانه هاي ورونیكا« به نويس��ندگي و كارگرداني مهدي 

صاحبي و تهیه كنندگي ابوذر پورمحمدي است. 
...........................................................................................................
5هزار عكس در چهارمين جايزه جهاني اربعين

شركت كنندگاني از 25 كشور در چهارمين جايزه جهاني 
عكس، فيلم و سفرنامه اربعين حضور يافته اند كه امروز 
از نفرات برگزيده هر س�ه بخش تقدير ب�ه عمل مي آيد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المي، معاون همكاري هاي علمي و فرهنگي  اين 
سازمان درباره چهارمین دور جايزه جهاني عكس و فیلم اربعین 
گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي از سال 1393 اقدام به 

برگزاري جايزه جهاني اربعین كرده است. 
 سیدمحمدحسین هاشمي ادامه داد: فراخوان دور چهارم اين 
رويداد را به 10 زبان منتشر كرديم و آثار را از طريق تارنماي 
intlarbaeen. com دريافت كرديم. در اين دوره 5هزار و 
12۷عكس، 1۷3 فیلم و 215 اثر در بخش سفرنامه از بیش 

از 25 كشور دريافت شده است. 

  محمدصادق عابديني
سعيد اوحدي، رئيس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران در تشريح برنامه هاي فرهنگي قرارگاه مردمي اربعين، 
از برگ�زاري 15 برنامه فرهنگي در اي�ام راهپيمايي عظيم 
مردمي در مرز ايران و عراق و مسير نجف تا كربال خبر داد. 
اوحدي در نشست خبري سلسله نشس��ت هاي »چهل سال 
با رسانه ها« كه به مناس��بت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي قرار است در فرهنگسراي رسانه برگزار شود، گفت: در 
بستر چهلمین سالگرد پیروزي انقالب يكي از مسائلي كه مدنظر 
قرار گرفت نقش رسانه ها بود.  وي ادامه داد: مقام معظم رهبري 
در سخنراني مختلف به اهمیت رس��انه و وظايف خطیر اهالي 
رسانه اشاره كردند. ايشان فرمودند، سالح رسانه مانند سالح 
شیمیايي مي تواند مخرب باشد. رئیس سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران با اشاره به برگزاري 40 نشست براي بررسي 
عملكرد رسانه ها در 40 س��الگي انقالب اسالمي، گفت: نقش 
رس��انه در جنگ رواني، كرامت انسان ها، ديپلماسي سیاسي، 
اخالق و امیدبخشي از جمله مسائلي است كه در اين نشست ها 
بررسي مي شود، البته تاثیر رسانه در اين سال ها انكار ناشدني 
اس��ت و رس��انه در حقیقت دين خودش را به انقالب ادا كرد.  
اوحدي ب��ا بیان اينكه ام��روز بیش از 3هزارو500 نش��ريه در 
ايران منتشر مي شود، گفت: ما 300 روزنامه و 40 خبرگزاري 
داريم در حالي كه در كشور هاي مدعي كه در همسايگي ايران 
هستند نهايت شش نشريه وجود دارد. وي ادامه داد: ما 350 
شهید رسانه داريم. از میان اهالي رسانه بسیاري اسیر و جانباز 
شدند. در فاجعه منا شهیدي از اهالي رسانه داشتیم. در اتفاقات 
عراق و حمالت داعش ما 10 شهید رسانه اي براي دفاع از حرم 
داشتیم و رس��انه هاي انقالبي بودند كه مظلومیت هاي فراوان 

مردم سوريه و عراق را بیان كردند. 
  برگزاري برنامه هاي فرهنگي در مسير كربال

اوحدي در ادامه نشست گزارش��ي از اقدامات قرارگاه مردمي 
اربعین ارائه داد و گفت: امس��ال براي نخستین بار در مرزها و 
مسیر نجف تا كربال حضور خوبي داريم و در مرز ايران و عراق و 
در مسیر راهپیمايي بین نجف تا كربال 15 برنامه فرهنگي براي 
زائران تدارك ديده ايم. وي گفت: امسال 2/5 میلیون ايراني و 

200هزار زائر غیرايراني از مرزهاي ايران وارد عراق مي شوند. 
اوحدي با ابراز تأسف از اينكه در سال هاي گذشته، كار رسانه اي 
درباره مراسم اربعین در تراز اقدامات پشتیباني اين مراسم نبوده 
است، تصريح كرد: امسال براي نخستین بار با حمايت وزارت 
ارشاد، سه سینماي سیار براي اكران فیلم هايي كه مناسبت اين 

ايام را دارد در سه مسیر خروجي مستقر مي شوند. 

رئیس سازمان فرهنگي- هنري ش��هرداري، ادامه داد: برپايي 
مراسم پرده خواني، نقالی، تعزيه خواني و... هم در اين محل ها 
تدارك ديده شده اس��ت. به دلیل رويداد اربعین حسیني در 
آستانه چهلمین سال پیروزي انقالب نمايشگاه بزرگ كاريكاتور 
نیز با همكاري مسعود ش��جاعي طباطبايي در س��ه مرز برپا 
مي شود. نمايشگاه عكس، نمايشگاه آشنايي با شهداي مدافع 
حرم و نمايش بخش��ي از موزه عب��رت از ديگر بخش هاي اين 
رويداد است. اوحدي از برپايي هشت شب شعر آيیني شعراي 
عراقي و ايراني تعزيه در يادواره شهداي شاخص محور مقاومت 
در عراق خبر داد و گفت: عالوه ب��ر آن برنامه هاي فرهنگي در 

موكب هاي مسیر اجرا مي شود. 
  راهپيمايي جاماندگان اربعين

 سعید اوحدي با اشاره به اينكه امسال نیز راهپیمايي جاماندگان 
اربعین برگزار مي ش��ود، درباره اين مراسم معنوي، توضیح داد: 
مراسم از 6:30 صبح با زيارت عاشورا آغاز مي شود و از پنج مسیر 
به حرم مي روند. پذيرايي هم انجام مي شود و كاركنان شهرداري با 
لباس مشخص به اجراي بهتر كمك مي  كنند، البته پیش بیني ما 
حضور بیش از 2میلیون جمعیت در پیاده روي جاماندگان اربعین 
است. اتوبوسراني تهران 2هزار اتوبوس را براي بازگشت زائران در 
پیاده روي تهران از حرم عبدالعظیم حسني در نظر گرفته است. 

  موكب هاي مشترك جوانان ايراني و عراقي
حجت االس��الم حبیب رضا ارزاني دبیر ستاد عالي كانون هاي 
فرهنگي- هنري مساجد در اين نشست از راه اندازي موكب هايی 
با عنوان »موكب اتحاد« در مس��یر اربعین خبر داد و گفت: در 
اين موكب ها جوانان ايراني و عراقي در كنار هم حضور خواهند 
داشت و مدل پذيرايي هم به اين شكل خواهد بود كه ايراني ها 
به سبك عراقي ها و عراقي ها به سبك ايراني ها پذيرايي خواهند 
كرد. اجراي سخنراني هاي سه زبانه و حضور روحانیاني مسلط 
به س��ه زبان و برنامه هايي نیز براي ك��ودكان در اين موكب ها 

تدارك ديده شده است. 

ترويج سبك زندگي حيواني در يك برنامه تلويزيوني!     دریچه

    دیده بان فرزین ماندگار

انيميشن در ايران با شرايط عجيب 
و غريبي روبه رو است. ما دو سال 
دويده ايم تا ش��رايط اك��ران فيلم 
را مهي��ا كنيم. فيلم در جش��نواره 
مق��ام آورد و خيل��ي وقت اس��ت 
كه پروانه نمايش گرفت��ه ايم، اما 
ش��رايط اكران خوب نبوده اس��ت


