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پس از اعالم اسامی نامزدها
فروش نامزدهای اسکار باال رفت

همدلی|  پس از اعالم اسامی فیلم هایی که نامزدی اسکار 
۲۰۲۳ را کســب کردند، فروش آن ها باال رفت. به نقل 
از ورایتی، درحالی که سه شــنبه پیش اسامی نامزدهای 
اسکار اعالم شــد، »همه چیز همه جا یک باره«، »اشباح 
اینیشرین« و »زنان حرف می زنند« که ازجمله فیلم هایی 
بودند که در میان نامزدها جای داشتند، با کسب نامزدی 
فروش بیشتری را تجربه کردند.فهرست امسال ترکیبی از 
فیلم های تجاری و مؤلف بود و ۱۰ فیلم در بخش بهترین 
فیلم باهم رقابت می کنند. در میان فیلم های مردم پسند 
»آواتار: راه آب«، اکنون فروشــی ۲.۱۱۷ میلیارد دالری 
را در ســطح جهان دارد و »تاپ گان: ماوریک« با فروش 
۱.۴۸۸ میلیــارد دالر و »الویس« با فروش ۲۸۷ میلیون 
دالر اکــران خود را به پایان برده بودند. از ســوی دیگر 
در بخش فیلم های مستقل »همه چیز همه جا یک باره« 
۱۰۴ میلیون دالر، »اشــباح اینیشــرین« ۳۰ میلیون 
دالر، »مثلث غــم« ۲۲.۵ میلیون دالر، »فابلمن ها« ۲۲ 
میلیــون دالر و »تار« با ۷.۴ میلیون دالر و »زنان حرف 
می زنند« با ۲.۳ میلیون دالر در فهرســت فروش جای 
گرفته بودند. »در جبهه غرب خبری نیســت« هم که 
توسط نتفلیکس اکران شده گزارشی از فروشش منتشر 
نشده است.در طول تعطیالت پس از اعالم اسامی اسکار، 
»همه چیز همه جا یک باره« بیشــترین اقبال را به خود 
دید و از اکران مجدد در ۱۴۰۰ ســالن ســینما فروشی 
یک میلیون دالری را تجربه کرد. این فیلم علمی-تخیلی 
اکشن که ۱۱ نامزدی اسکار کسب کرده در بیشتر بازارها 
همه بلیت هایش فروخته شد و عنوان سیزدهمین فیلم 
پرفروش آخر هفته داخل آمریکا را کسب کرد. این فیلم 
۴۵ هفته در سینماها بود و فروشش در داخل آمریکا ۷۱ 
میلیون دالر بوده و یکی از بزرگ ترین فیلم های مستقل 
دوران پاندمی شده است.»زنان حرف می زنند« درامی به 
کارگردانی سارا پولی که درباره زنان یک قبیله است که 
با آزار جنسی روبه رو شده اند به عنوان چهاردهمین فیلم 
پرفروش این آخر هفته شناخته شد و ۱.۰۷ میلیون دالر 
از نمایش در ۷۰۷ ســالن سینما که به معنی افزایشی 
۱۶۴ درصدی است، کسب کرد.»الویس« هم رشدی ۹۱ 
درصدی را تجربه کرد. این درام بیوگرافیکی که توسط باز 
لورمن ساخته شده با بازی آستین باتلر در نقش الویس 
پریســتلی از نمایش در ۸۴۱ پرده سینما توانست ۱۵۴ 
هزار دالر کسب کند. این فیلم تابستان امسال اکران شده 
بود و ۱۵۱ میلیون دالر در بازار داخلی آمریکا فروش کرده 
بود و به نظر می رســید بیشتر مخاطبانش تاکنون آن را 
تماشا کرده بودند.»آواتار: راه آب« اما کاهشی ۱۹ درصدی 
را در بازار داخلی تجربه کرد و ۱۵.۷ میلیون دالر فروخت 
ولی هنوز برای هفتمین هفتــه متوالی در صدر فروش 
نشست. این فیلم درمجموع در بازار آمریکا ۶۲۰ میلیون 
دالر فروش کرده است.»به لزلی« دیگر فیلمی است که 
نامش در اسکار مطرح شده و در بخش بازیگری نامزدی 
کسب کرده، اما توزیع کننده کانادایی این فیلم مستقل را 
هم زمــان به صورت ویدیویی نیز پخش کرده و فیلم تنها 
۲۷ هزار دالر فروش کرده است.درمجموع فروش همه ۱۰ 
فیلمی که نامزدی اسکار را در بخش بهترین فیلم کسب 
کرده اند فروشی ۱.۵۷۴ میلیارد دالری در بازار داخلی بوده 
است. این باالترین موفقیت برای فیلم های نامزد اسکار از 
سال ۲۰۱۰ به این سو است که آن زمان هم »آواتار« اصلی 

اکران شده بود.

با رونمایی از پوستر
»کاپیتان« آماده حضور در »فجر« شد

همدلی|  فیلم سینمایی »کاپیتان« از تازه ترین تولیدات 
بنیاد ســینمایی فارابی با رونمایی از پوستر خود را برای 
اولین نمایش در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر آماده می کند. به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، پوستر فیلم ســینمایی »کاپیتان« به کارگردانی 
محمد حمزه ای و تهیه کنندگی سیدصابر امامی در آستانه 
آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر منتشر 
شد. طراحی پوستر »کاپیتان« را محمد شکیبا بر عهده 
داشته و فیلم نامه آن را امیرمحمد عبدی به نگارش درآورده 
است.در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: »به 
من میگن عیسی، هر کاری بخوام می کنم.«پانته آ پناهی ها، 
پژمان بازغی، امیرحســین بیات، بهار نوحیــان، ارغوان 
شعبانی، شایان دارمی پور، پرهام غالملو و… از بازیگران 
اصلی این فیلم سینمایی هستند. عوامل اصلی »کاپیتان« 
عبارت انــد از کارگــردان: محمد حمزه ای، نویســنده: 
امیرمحمد عبدی، مدیر فیلم برداری: امین جعفری، تدوین: 
اُمید میرزایی، موسیقی: حبیب خزایی فر، مدیر تولید: امیر 
یمینی، صدابردار: داریوش صادق پور، طراح گریم: مهرداد 
میر کیانی، طراحی و ترکیب صدا: حسین مشعلی و امید 
محمدی پور، طراح صحنه: حامــد اصالنی، طراح لباس: 
ملودی اسماعیلی، جلوه های ویژه بصری: علیرضا اکبری، 
دســتیار اول کارگردان: محمد عزیــزی، برنامه ریز: امیر 
رونقی، عکس: محمدمهدی دلخواسته، تهیه کننده: سید 

صابر امامی، محصول بنیاد سینمایی فارابی.

 یادی از فردوسی
 در مراسم شاعر ملی اسکاتلند

همدلی|  پروفسور حسن امین، فیلسوف، حقوقدان 
و مورخ ایرانــی در مجلس بزرگداشــت رابرت برنز  
Robert Burns شاعر ملی اسکاتلند  در گالسگو 
)بزرگ ترین شــهر اســکاتلند( از اهمیت فردوسی و 
فرهنگ ایرانی سخن گفت.از سوی اسکاتلندی های 
سراســر جهــان، زادروز تولــد برنــز  در ۲۵ ژانویه 
همه ســاله، به مدت یک هفته جشن گرفته می شود 
و معموالً برای این که مردم در روزهای عادی به کار 
و زندگی معمولی شــأن برسند، جشن ویژه در پایان 
هفته برگزار می شــود.رابرت برنز  که اسکاتلندی ها 
عاشــقانه او را رابی برنز می گوینــد، نماد فرهنگ  و 
ســمبل اســتقالل تاریخی اسکاتلند اســت. اشعار 
عاشقانه او به اکثر زبان های معتبر جهان ترجمه شده 
و مواضــع اجتماعی و سیاســی او در صدها کتاب و 
هزاران مقاله نشر و موردپژوهش و بررسی قرار گرفته 
شده است. دانشگاه گالسگو موسسه ویژه برنز پژوهی 
دارد و سروده های این شــاعر که هم زمان با انقالب 
کبیر فرانسه و جنگ های استقالل آمریکا می زیست، 
به مخاطب جهانی عرضــه می کند. چارچوب فکری 
این شاعر در مجموعه ای از سنت های بومی، آزادی و 
لیبرالیسم و با حساسیت های اجتماعی و سوسیالیسم 
، صورت بندی می شود.برنامه امسال جشن تولد برنز با 
شرکت استادان و فارغ التحصیالن  دانشگاه گالسگو، 
شــامل برنامه های متنوع  دکلمه اشعار برنز، پخش 
کلیپ زندگی و آثار او، اجرای موســیقایی و نمایش 
اشــعار او، پذیرایی با غذای ســنتی هگس )موضوع 
یکی از اشعار برنز( و سخنرانی پروفسور حسن امین 
به عنوان » نگاه یک چهره بین المللی به یک شــاعر 
ملی« بود . در این مراسم پروفسور امین  به جایگاه و 
نقش زبان و ادبیات به عنوان یکی از مؤلفه های هویت 
ملی در فرهنگ های مختلف جهــان، صحبت کرد.  
اســتاد امین در این ســخنرانی، نخست از مفهوم  و 
مختصات ملت و ملی در حقوق بین الملل سخن گفت  
و بعد به داشتن زبان و فرهنگ مشترک برای تحکیم 
هویت ملی پرداخت. ســپس نقش شاعر ملی را در 
تحکیم هویت ملی بر زبان آورد. به نظر استاد حسن 
امین، روبرت برنز شاعر ملی اسکاتلند است، چون با 
پیوستن اسکاتلند به انگلیس در ۱۷۰۷ و پایان دادن 
به استقالل اسکاتلند  مخالف بود. اما کشورهای دیگر 
هم شاعر ملی خودشان را دارند. برای مثال ما هم  در 
کشورهای فارسی زبان ایران افغانستان و تاجیکستان، 
هزار سال پیش شاعری داشتیم  به نام فردوسی که 
هویت ملی و فرهنگی ما مرهون کوشش های اوست.

بی گمان شاعران بزرگ  مهم ترین کسانی هستند که 
بر هویت و جهت گیری فرهنگی جامعه خودشان اثر 
گذاشــته اند. ازاین رو شکسپیر در انگلیس،  گوته در 
آلمــان ، دانته در ایتالیا ، .ویکتور هوگو در فرانســه 
همان ادیبانی هســتند که نقش تعیین کننده ای را 
دارند که رابرت برنز در اســکاتلند ایجاد کرد.  از یاد 
نبریم در ایران و کشــورهای فارسی زبان هم حکیم 
ابوالقاسم فردوســی خالق شاهنامه، شاعر ملی همه 
اقوام ایرانی اســت و  تاریخ و فرهنــگ ایران بزرگ 
زبانی و فرهنگی به او مدیون است. همچنین برخی 
از دوستداران هویت فرهنگی و زبان فارسی به تقلید  
از فردوسی بزرگ، کوشش و زحمت های زیادی برای 
میــراث ادبی ایران کشــیده اند. به نحوی که نگارنده، 
شاهنامه دیگری در هفت مجلد خلق کرده  که حاوی 
تاریخ تمدن ایران از آغاز تا ســال ۲۰۲۰ میالدی و 

۱۴۰۰ خورشیدی است.

در پی بازتاب اظهارات رائفی پور
دستور وزیر ارشاد برای پیگیری ماجرای 

توهین به هنرمندان موسیقی

همدلی|  در پی انتشــار کلیپی در فضای مجازی با 
محتوای توهین به هنرمندان موسیقی که با واکنش 
برخی از اهالی موســیقی همراه بود، محمدمهدی 
اسماعیلی دســتور پیگیری ویژه در این خصوص 
را صــادر کرد. به نقــل از مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
محمدمهــدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی پس از انتشار این محتوای ویدیویی ضمن 
ابراز تأســف در خصوص انتشار چنین ویدیویی در 
مورد هنرمندان موســیقی کشور، با تأکید بر اینکه 
وزارت فرهنگ هیچ توهینی به جامعه هنری نجیب 
ایران را برنمی تابد، خطاب به اداره کل حقوقی این 
وزارتخانه دســتور پیگیری حقوقــی و قضایی این 
مسئله را صادر کرد. گفتنی است، با انتشار کلیپی 
توهین آمیز به جامعه موســیقی در فضای مجازی، 
سه عضو شورای هنری ارکستر ملی ایران با انتشار 
متنی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نســبت به انتشــار این کلیپ درباره موسیقی در 

فضایی مجازی، واکنش نشان دادند.

همدلــی|  مجتبی امینــی که یــازده ماه از 
انتصابــش به عنوان دبیر جشــنواره فیلم فجر 
می گذرد در نخستین نشست خبری اش درباره 
برخی هنرمندان که فیلم در جشنواره دارند اما 
تمایل به حضور در ایــن رویداد ندارند، گفت: 
شاید مسائل اجتماعی دخیل باشد یا شخصی! 
ولی حاشــیه ها تأثیری در بستر عدالت خواهی 
نمایش فیلم ها نخواهد داشــت و مالک ما نظر 

تهیه کننده است.
به نقل از ایسنا، یک روز تا شروع چهل و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجــر باقی مانده و 
درحالی کــه فیلم های بخــش بین الملل هنوز 
معرفی نشــده اند، مجتبی امینی در نشســتی 
خبری که صبح دوشــنبه دهــم بهمن ماه در 
پردیس ســینمایی ملت برگزار شد، به تشریح 
جزییاتی از این رویداد پرداخت. این نشســت 
ساعت ۱۱ با پخش سرود جمهوری اسالمی و 
تالوت آیاتی از قرآن توســط مرتضی یراقبافان 

آغاز شد.
مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این جشنواره 
از درگذشتگان ســینمای و رسانه ای همچون 
وحید اســالمی، اصغر یوســفی نژاد، محسن 
جعفری راد، اشــکان منصوری، بابک برزویه و 
علیرضــا غفاری که در ســال های اخیر از دنیا 

رفتند یاد کرد.
در بخش ابتدایی این نشست، توسط مدیرعامل 
موسســه تصویر شــهر و یکــی از خبرنگاران 
صداوسیما پوســتر بخش بین الملل جشنواره 

فیلم فجر رونمایی شد.
پس از رونمایی از پوســتر، امینــی با یادی از 
مردم زلزله زده خوی از آغاز جشن سینمای در 
۱۲ بهمن و شروع این رویداد خبر داد و گفت: 
مشکالت و التهاب های اخیر روند تولید آثار را 
بــا تأخیر روبرو کرد ولی آثاری که به دبیرخانه 
رسید، نسبت به ســال های گذشته قابل توجه 
بود. امســال مخاطبان با گرافیــک ویژه ای از 
سینمای ایران روبرو می شوند، به هرحال سال ها 
آثار در تک لوکیشــن و شهری بود ولی امسال 
خط تولیدی شکل گرفته است که تنوع ژانری 
آن مخاطــب را راضی می کند و بســته خوبی 
برای اکران ســال بعد خواهیم داشت. خانواده 
سینما پس از ســختی هایی که از دوران کرونا 
داشت با این فیلم ها خستگی اش به در خواهد 
شد. این فیلم ها نشان دهنده روح جدیدی است 

که به سینما وارد شده است.
او افزود: در میان آثار رســیده ۳۰ فیلم خوب 
داشــتیم که درنهایت به ۲۴ فیلم رســیدیم و 
امیدوارم فیلم آقای مســعود جعفری جوزانی 
هم زودتر آماده شود تا از بخش رزرو به بخش 

مسابقه اضافه شود.
دبیر جشــنواره فیلم فجر از بخــش معاونت 
بین الملــل جشــنواره بابت ۶ مــاه پیگیری و 
رایزنی قدردانی کرد و گفت: ۵۸۸ فیلم خارجی 
متقاضی حضور در جشــنواره بودند که هیئت 
مشــاور ۲۶ اثر را از ۲۵ کشــور انتخاب کرد و 
برخی برای اولین بار در منطقه اکران می شوند. 
به گفته ی او؛ جشــنواره فیلــم فجر متعلق به 
خانواده سینماست و بستری برای انرژی گرفتن 
این خانواده محترم است. ان شاءهلل مردم عزیز 
هم میزبان خانواده ســینما هستند و با مودت 

جشن سینمای ایران را رقم می زنیم.
 امیدواریم شرمنده نشویم

امینی در نخستین پاســخ یکی از خبرنگاران 
به احتمــال قاچاق فیلم هــا و برنامه اش برای 
حفاظت از آثار جشنواره گفت: در حوزه آی تی 
تمهیداتی در نظر گرفته شده است ولی باالخره 
کشور در معرض حمله سایبری است. بااین حال 

فیلم kdm دارند و رمز و ســاعت مشــخصی 
برای اکران دارند و ان شــاءهلل اتفاقی نمی افتد 

و شرمنده نخواهیم شد.
او دربــاره هنرمندانــی کــه نمی خواهند در 
جشنواره ی فیلم فجر حاضر باشند، گفت: متولی 
تصمیم گیری برای یک اثر تهیه کننده است و 
او برای حضور در فستیوال و اکران آن تصمیم 
می گیرد. برخی همراه هستند با تهیه کننده و 
برخی هم خیر. ممکن اســت مسائل اجتماعی 
دخیل باشــد یا شخصی ولی حاشیه ها تأثیری 
در بستر عدالت خواهی نمایش ندارد و مالک ما 
نظر تهیه کننده اســت. در دوره های قبل پیش 
آمده که گروهی برای پرســش و پاسخ حاضر 
نشــدند که ما در این مورد کاری نداریم. سعی 
می کنیم بستر آرامی برای فیلم برقرار کنیم تا 

بعد در داوری ارزیابی شوند.
دبیــر جشــنواره فیلم فجر همچنیــن درباره 
حاشیه های که گفته می شود جشنواره یکسری 
تشویق و تنبیه در نظر گرفته است، بیان کرد: 
ما یک مراسمی به عنوان جشــنواره داریم که 
هنرمندان را دعــوت کردیم بنابراین اختیاری 
برای تنبیه یا تشــویق های که گفتید نداریم. 
ما بر اســاس پروتکل ها یک فستیوال را برگزار 
می کنیم بنابراین آنچه در این مدت مطرح شده 

جنگ تیترهاست. 
امینی دربــاره بخش بین الملــل توضیح داد: 
رسانه های آن سوی آب مسائل این چند وقت 
اخیر را با دوز بیشتری پیگیری کردند و جنگ 
رســانه ای آن ها درصدد آسیب زدن به بخش 
بین الملل بود. ما تالش کردیم با شــرایط آرام 
و مناســبی پذیرای بخش بین الملل باشــیم و 
جزییات بیشتر در روزهای آینده اعالم خواهد 

شد. 
او تأکیــد کــرد: به ما حق بدهید که امســال 
شرایط متفاوت است. این سیاست بنده ی حقیر 
است که اطالع رسانی امسال به این شیوه بود تا 

در سکوت کارها را پیش ببریم.
 سیمرغ مردمی حذف می شود؟

دبیــر جشــنواره فیلم فجر در بخشــی دیگر 
دربــاره وضعیت ســیمرغ مردمی جشــنواره 
پس از حاشیه های ســال قبل ضمن اشاره به 
درخواست فیلم سازان برای زمان بیشتر جهت 
آماده کردن آثار خود گفت: ما موضوع دوستان 
را درک کردیم وگرنه یک ماه قبل می توانستیم 
۲۰ اثر را انتخاب کنیم و درگیر کیفیت نشویم 
ولی امسال ۶ فیلم با پروداکشن بزرگ داریم به 
همیــن دلیل صبر کردیم و با توجه به ترافیک 
استودیوها همراهی کردیم. بااین حال، یکسری 
آثار از نیمه های جشنواره به ناوگان اکران اضافه 
می شوند بنابراین این ها شرایط را برای برقراری 

عدالت در بخش آرای مردمی فراهم نمی کند. 
تا اآلن که اینجا هســتیم نمی توانیم ۲۴ اثر را 
در ســبد بخش رأی گیری مردمی قرار دهیم 
ولی بازهم امشب جلسه داریم تا درباره سیمرغ 

مردمی تصمیم گیری کنیم.
 امسال فرش قرمز نداریم

در بخشــی دیگری از نشست خبری جشنواره 
فیلم فجر، درباره نحوه برگزاری نشســت های 
پرسش و پاسخ فیلم ها پرسیده شد که مجتبی 
امینی پاسخ داد: نام مجری نشست ها بعداً اعالم 
می شود و ولی نحوه برگزاری نشست ها به شیوه 

سال های قبل است.
مجتبی امینــی درباره فرش قرمز جشــنواره 
گفت: سیاســت ما امســال بر این مبنا بود که 
یک جشنواره چهل ساله را به دوره چهل و یکم 
برسانیم و برگزاری این رویداد واقعاً سخت است 
و حتی در ســطح کشور با آن درگیر می شویم 
بنابراین از تمام دبیرهای دوره های قبل تشکر 
می کنم و به عنوان سرباز فرهنگی تالش می کنم 
این جشنواره را به ساحل برسانم و به دوستان 
دیگری در آینده بسپارم. در این راستا معتقدم 
جشنواره باید با سبک ایرانی اسالمی هماهنگ 
باشد و نباید با دست فرمان کشورها و فرهنگ 
غربی کار کنیم. البته فرهنگ هر کشور محترم 
است ولی بنای ما بر این بوده که در چهارچوب 

فرهنگ ایرانی اسالمی قدم برداریم. 
دبیر جشــنواره فیلم فجر در پاسخ به اینکه آیا 
کســانی که اعالم کردند در جشنواره شرکت 
نمی کنند، داوری می شوند؟ بیان کرد: جشنواره 
متعلــق به خانواده سینماســت و از این چهل 
دوره گاهی حــال همه خوب بوده و گاهی هم 
خــوب نبوده. ما مهمان اهالی فرهنگ و هنر و 
رسانه هستیم و این آثار برای مردم خلق شده 
نه برای یک شخص یا جریان. باید تالش کنیم 
انرژی خوبی بدهیم و چرخه اقتصادی صنعت 
ســینما را دوباره زنده کنیم. من جای مشکلی 
نمی بینم و بــا همدلی این حــال خوب را به 

خانواده ها منتقل می کنیم.
 باید دست به دســت هم بدهیم تا حال 

همه خوب شود
او افزود: من بچه ســینما هســتم و شــاید با 
برخی در حوزه هایی اختالف نظر فکری داشته 
باشــیم. ما در ایــن ماه ها با دوســتان خوب 
کارگــردان، بازیگر و تهیه کننده جلســه های 
هم اندیشی داشــتیم و این التهابات اخیر تأثیر 
و خدشه ای در این دوســتی ها ندارد. در حال 
حاضر هم از حضور همه استقبال می کنیم. باید 
دست به دســت هم بدهیم تا حال همه خوب 
شــود و هرکســی به اندازه توان خودش برای 
امیدبخشی و آگاهی بخشــی باید تالش کند 

به هرحال این تعامل با خانواده سینما به واسطه 
حضور چندساله در سینما بوده و هست.

 هومن سیدی را من با »آفریقا« به سینما 
معرفی کردم 

دبیر جشــنواره فیلم فجر در بخشی دیگری از 
نشســت خبری این رویداد در پاسخ به انتقاد 
نسبت به شیوه خبررســانی جشنواره و اینکه 
آیا این تصمیم از رویکرد امنیتی او با توجه به 
سابقه تهیه کنندگی سریال »گاندو« برمی آید؟ 
گفت: در رســانه ها تهیه کننده »گاندو« خیلی 
تکرار شده اســت و باید بگویم که ژانر پلیسی 
امنیتــی در دنیا وجــود دارد اما این مجموعه 
سروصدای بیشتری داشــت درحالی که دیگر 
کارهای من و رزومه بنده در ســینما فراموش 
شده است. او یادآور شد: هومن سیدی را من با 
فیلم »آفریقا« به سینما معرفی کردم. فیلم های 
استراتژیک ســاختم مثل »شکارچی شنبه«. 
فیلم های بین المللی و دفاع مقدســی ساختم 
ولی فوکوس همه روی این آخرین کار من بود. 
او درعین حال خاطرنشان کرد: اما درباره نحوه 
اطالع رسانی با توجه به التهاباتی که پیش آمده 
هر کــس دیگری هم بود با تدبیر و دقت عمل 
می کرد تا آســیبی به صاحبان آثار نرسد؛ این 
موضوعی نبــوده که از جایی پاراف شــود. ما 
باید از خانواده ســینما مراقبت کنیم. اگر مثاًل 
دوماه قبل اســامی فیلم ها را مطرح می کردیم، 
فشار روحی زیادی به دوستان وارد می شد ولی 
کاری که ما کردیم در راستای صیانت بود. بدنه 
سینما به خاطر التهابات با ُکندی کارهای خود 
را پیش برد بنابراین ما و فیلم ســازان امســال 
در شرایط اســتانداردی قرار نداشتیم بنابراین 

توقع های سال های قبل را باید کم کرد.
 مــا لفظی به نام خــودی و غیرخودی 

نداریم
امینی تصریح کرد: تمام دوستان اپوزوسیون ما 
که اآلن خارج از کشور هســتند در دوره های 
مختلف جشــنواره حضور داشــتند و کســی 
نمی توانــد بگوید که در هیچ کــدام از این ۴۰ 
دوره در جشنواره نبوده است. آن هایی که اآلن 
هم در این ۲۴ فیلم هســتند از بدنه سینمای 
ایران هســتند و مــا لفظی به نــام خودی و 
غیرخودی نداریم. مــا از کره دیگری هنرمند 
نیاورده ایم و همه هنرمندان اینجا هستند. اگر 
به عقــب برگردیم بازهم نام ۷۵ فیلم متقاضی 
و بعد ۲۴ فیلــم را زود اعالم نمی کردیم چون 
می خواستیم در آرامش کار خود را پیش ببرند.

در ادامه یکی از ســؤال های مطرح شده در این 
نشســت اختالل در ســایت های پیش فروش 
جشــنواره ی  فجر بود که امینی در این زمینه 
پاســخ داد: ما روی این سه ســامانه ماه ها کار 
کردیم ولی شرایط اینترنت کشور و دیتاسنتر 
گاهی ُکند می شود و اختالل هایی پیش می آید 

که وزارت ارتباطات باید بررسی و کمک کند.
دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به اینکه این 
رویداد پس از ۴۰ دوره قرار اســت چه زمانی 
حرفه ای شــود چون توجیه فشــار برای عدم 
اطالع رســانی قانع کننده نیســت، گفت: برای 
چندمین بار تکرار می کنــم که آثار دیر آماده 
شد و اقالم تبلیغاتی هم در اختیار تهیه کننده 
است که برنامه ریزی خاص خودشان را دارند. ما 
بستری برای تبلیغ آماده می کنیم تا اگر کسی 
خواست استفاده کند ولی برخی نمی خواهند و 

سلیقه ای است.
دراین باره مســعود نجفی گفت که چند دوره 
اســت بنا بر برنامه ریزی روابط عمومی فیلم ها 
و اقالم در زمان درســتی در اختیار جشنواره 

قرار نمی گیرد.

مجتبی امینی؛ دبیر چهل ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر در نشست خبری این رویداد: 

سابقه من فقط ساخت گاندو نیست

همدلی| پیمان جبلــی در گفتگو با ایلنــا، درباره موضوع 
افزایش بودجه صداوسیما که محل انتقاد برخی از نمایندگان 
مجلس شده است، گفت: متاسفانه یا خوشبختانه صداوسیما 
به دلیل جایگاه بسیار مهمی که دارد در معرض دید، قضاوت 

و زیر ذره بین قرار دارد. 
رئیس سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: ما عادت داریم هر 
سال که الیحه بودجه توســط رئیس جمهور به مجلس ارائه 
می شــود قبل از این که آقای رئیس جمهور از مجلس بیرون 
بیایند، اولین جایی که بودجه اش مــورد نقد قرار می گیرد، 
صداوسیما اســت، البته نمی خواهم کسی را متهم کنم، اما 
چون این اتفاق با عجلــه می افتد بعضی از افراد یا جریانات، 
مغرضانه و عجوالنه درباره بودجه صداوسیما قضاوت می کنند. 
بعضی از دوســتان هم بدون اطالع این کار را انجام می دهند 
یعنی دقتی در جداول نمی کنند. ما در جلســه مفصلی که 
با کمیســیون فرهنگی مجلس داشتیم آنجا کامال مشخص 
و اثبات شــد برخالف چیزی که توســط بعضی از رسانه ها 
منتشر شده و بعضی از افراد هم عنوان کردند، افزایش بودجه 
صداوسیما برای سال آینده در جداول پیشنهادی دولت کمتر 
از ۱۰ درصــد و حدود ۵/۹ درصد اســت. یعنی عماًل یکی از 
پایین ترین میــزان افزایش بودجه ها در بین دســتگاه های 

فرهنگی، به صداوسیما تعلق گرفته است.
وی یادآور شــد: البته ما چالش ها و تنگناهای دولت محترم 
را درک می کنیم اما با توجه به اهمیت رســانه ملی به ویژه 
در شرایطی که جامعه انتظار تحول، تولیدات فاخر و کارهای 
جدید را از رســانه ملی دارد، یک مقدار انتظار ما از مجلس 

و کمیســیون فرهنگی و تلفیق و دولت این اســت که این 
شرایط و ضرورت ها را در نظر بگیرند که ما ان شاءاهلل با خیال 

راحت تری بتوانیم کارمان را انجام دهیم.
جبلی درباره بودجه ســاخت ســریال حضرت موسی)ع( که 
واکنش های زیادی را به همراه داشــته است، بیان کرد: یک 
مقدار کوتاهی از ما اســت، آن هم به ایــن دلیل که درباره 
سریال ها و  مجموعه های نمایشی فاخرمان تا قبل از این که 
به آنتن برسند، زیاد اطالع رسانی نمی کنیم که البته طبیعی 
هم هست کارگردانان این قبیل کارها برای این که از حواشی 
دور باشــند، خیلی تمایل به اطالع رسانی گسترده در مورد 

کارشان ندارند.
وی افزود: ما تالش کردیــم در حد امکان مان مجموعه های 
تصمیم گیــر مانند مجلــس، مجموعه های دولتــی و دیگر 

ســازمان ها را به پشت صحنه های این مجموعه ها ببریم و به 
آن ها نشــان دهیم تا متوجه حجم، عظمت کار، تعداد زیاد 
عوامل اعم از بازیگر و عوامل پخش و ســاخت لوکیشن های 
بســیار عظیم شــوند. اگر شما به شاهرود تشــریف ببرید و 
لوکیشن کلیسا را مشاهده کنید، متوجه حجم و عظمت کار 

خواهید شد.
رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد: هزینه کارهای تاریخی 
بسیار بسیار باال اســت. البته ما در تالش هستیم در سریال 
موسی)ع( از تکنولوژی های جدید استفاده کنیم تا هزینه ها 
را پاییــن بیاوریم اما عموما کارهــای تاریخی به دلیل دکور 
و تجهیزات و گســتردگی عوامل، کارهای سنگینی هستند 
و هزینه های ســنگینی هم دارند اما باز هم این هزینه ها در 

مقایسه با کارهای مشابه در دنیا بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در نظر بگیرید این کارها هستند 
که فرهنگ ساز و تمدن ساز است. ملت ایران تا قبل از سریال 
مختار از این کــه ایرانیان در جریــان خون خواهی حضرت 
سیدالشــهدا)ع( چقدر نقش داشــتند اطالع نداشتند تا این 
سریال تولید شد . ســریال مختار یک جریان فرهنگی را نه 
فقط در ایران در منطقه، بلکه در جهان اسالم ایجاد کرد لذا 
ارزش دارد کارهایی که ســال های سال ماندگار خواهد شد 
و جریان ساز، فرهنگ ساز و تمدن ســاز است را دنبال کنیم 
و واقعا این هزینه ها در مقابل چنین دســتاوردهایی چیزی 

نیست.
جبلی تاکید کرد: عددی که درباره ساخت سریال موسی)ع( 
گفته شده متاسفانه یک عدد ساختگی بود که صحت نداشت.

دفاع جبلی از بودجه سریال موسی)ع(

رویداددریچه


