
زاویه دید

آبیار؛ بهترین کارگردان جشنواره زنان ونکوور
فیلم س��ینمایی »نف��س« در دوازدهمین جش��نواره 
بین المللی فیلم زنان ونکوور روی پرده رفت و نرگس آبیار 
توانس��ت عنوان بهترین کارگردان این دوره از جش��نواره 

زنان ونکوور را از آن خود کند.
 دوازدهمین دوره از جش��نواره بین المللی فیلم زنان 
ونکوور در تاریخ ۱۸ اس��فندماه آغاز شد و فیلم سینمایی 
»نف��س« به عنوان فیل��م افتتاحیه این رویداد س��ینمایی 

نمایش داده شد.
در جش��نواره فیلم زنان ونکوور ۴۶ فیلم کوتاه و بلند 
ساخته زنان سینماگر از سراسر جهان روی پرده رفت. این 
جشنواره هرساله توسط سازمان زنان در سینما و تلویزیون 

کانادا برگزار می شود.
فیلم نفس ک��ه به زودی وارد ش��بکه نمایش خانگی 
می ش��ود، قصه زندگي یک خانواده یزدی بین س��ال های 
57 تا ۶2 اس��ت. روایتی از زندگی چهار کودک با نامهای 
بهار، نادر، کمال و مریم اس��ت که همراه پدرش��ان غفور و 
مادربزرگ در دهه50 خورش��یدی نفس می کشند! دنیای 
این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که 

قرار است رنگ حقیقت به خود بگیرد.
مه��ران احم��دی، پانت��ه آ پناهی ها، گالره عباس��ی، 
سیامک صفری، شبنم مقدمی، سیامک عبادی زاده، ساقی 
زینتی، محمدرضا شیرخانلو، سیده ساره نورموسوی، علی 
خانبابایی، جمش��ید هاشم پور به عنوان بازیگر در این فیلم 

حضور دارند.

کاله قرمزی از اول فروردین ۹۶ می آید
در روزهای گذش��ته خبر عدم پخ��ش مجموعه کاله 
قرم��زی باعث رنجش خاطر طرفداران آن ش��ده بود. گویا 
با حل ش��دن مشکالت مالی این مجموعه، کاله قرمزی در 

ایام نوروز پخش خواهد شد.
در روزهای اخیر انتش��ار خب��ری مبنی بر عدم پخش 
کاله قرمزی در ایام نوروز که باعث ش��وکه شدن مخاطبان 
این مجموعه پر طرفدار ش��د. این ع��دم پخش که علتش 
مش��کالت مالی ذکر ش��ده بود به سرعت باعث واکنش در 
رس��انه ها ش��د. ش��اید همین واکنش ها بود که امروز خبر 
خوش پخش این س��ریال در نوروز اعالم ش��د. در صفحه 
رسمی اینستاگرام کاله قرمزی آمده است: »خبری خوش 
ب��رای عالقمندان مجموعه کاله قرم��زی. پس از چند روز 
توقف ضب��ط، مجموعه کاله قرمزی، ادامه فیلمبرداری اش 

را از سر گرفت. از اول فروردین 9۶ با شما هستیم...«
س��ه روز قبل حمید جبلی در صفحه اینستاگرامی خود 
از عدم پخش این مجموعه به خاطر مش��کالت مالی خبر داده 
بود:»وقتی بودجه های رسانه ملی به برنامه هایی که مردم چندان 
به آنها عالقه ای ندارند تعلق می گیرد، مس��لم اس��ت که برای 
برنامه هایی همچون کاله قرمزی، بودجه ای باقی نمی ماند... هنوز 
دس��تمزد برنامه های سه سال قبل هم پرداخت نشده اما گروه 
کاله قرمزی، آمدند بار دیگر برای خاطر مردمانش��ان...اما حاال 
دیگر واقعا ادامه دادن غیرممکن است. بی بودجه... بی حمایت... 
و صرفا برای پر کردن آنتن سیما... با این حال، کاله قرمزی در 

نوروز 9۶ نمی تواند مهمان خانه های مردمانش باشد...«.

هویت در معماری عکاسی می شود
مس��ابقه عکاس��ی »هویت در معماری« ب��ا هدف به 
چالش کش��یدن معماری امروز از جنب��ه فرهنگی برگزار 

می شود.
مرکز معماری اس��المی حوزه هنری به عنوان متولی 
این رویداد فرهنگی هدف از برگزاری این مسابقه را اینطور 
اعالم می کن��د: »موضوع هویت در معم��اری را به چالش 
بکش��د و از زاویه نگاه های مختلف به این موضوع نگریسته 
ش��ود، به صورت عام همه معتقدند که عناصر تأثیرگذار در 
موضوع هویت می تواند شامل موضوعاتی چون زمان، تاریخ، 
فرهنگ بومی و س��نت ها باشد که به عنوان برخی از عناصر 
و مواد کالبدی برای شکل گیری یک فرم و یک اثر معماری 
و یا تجسمی الزم اس��ت هدف از برگزاری این مسابقه آن 
است که معماری امروز از جنبه فرهنگی مورد چالش قرار 
گی��رد و عناصری ک��ه امروز در معماری ما اغتش��اش زا یا 
هویت زا هس��تند به نمایش گذاشته شوند یا آنکه عناصری 
که ما در معماری گذش��ته داش��تیم و ام��روز در معماری 

معاصر مورد اغفال قرارگرفته به تصویر کشیده شود.
گفتنی است مسابقه عکاسی معماری با موضوع "هویت 
در معماری" به همت مرکز معماری اس��المی حوزه هنری 
برگزار می گردد. مهلت ارسال آثار تا هفدهم فروردین سال 
9۶ می باش��د عالقه مندان می توانند متن کامل فراخوان را 
از س��ایت www.irac.ir دریافت و ب��ا عضویت در کانال 
 https://t.me/AKASIMEMARI مسابقه:  دبیرخانه 

اخبار مرتبط را دریافت کنند.

بی کتابی با موضوع کتاب منتشر شد
رمان »بی کتابی« به قلم محمدرضا شرفی خبوشان از 

سوی انتشارات شهرستان ادب روانه بازار کتاب شد.
این اثر در ژانر رمان های تاریخی طبقه بندی می شود 
و ب��ه موضوع »کت��اب« می پردازد. به گفته نویس��نده این 
رمان، »ب��ی کتابی« نگاهی به یک واقع��ه تاریخی دارد و 
رمان س��عی کرده ارزش گذاری به کتاب توس��ط ایرانیان 
را زی��ر ذره بین ق��رار دهد. اینکه چق��در در طول تاریخ ما 

ایرانیان کتاب را مورد توجه قرار داده ایم.
ماجرای این رمان ریش��ه در تاریخ دارد. شرفی خبوشان 
توضیح داده است: مظفرالدین شاه کتابداری به نام لسان الدوله 
را به ریاست کتابخانه منصوب می کند. هر نسخه  و اوراقی از 
نس��خ معروف در موزه های جهان اس��ت مربوط به این دوره 
است که این فرد از کتابخانه ها خارج کرده است. در این دوره 
5 هزار جلد از نسخ نفیس کتابخانه گلستان به سرقت می رود. 
این موارد با به توپ بسته شدن مجلس تنیده شده، شخصیت 
اصلی دالل کتاب است که در این اثر به کتابسازی، کتابداری و 
صحافی و برخی هنرهای مرتبط با کتاب می پردازد و مخاطب 

را از زوایای دیگر از تاریخ کتاب پردازی مطلع می کند.
رم��ان »بی کتابی« اثر محمدرضا ش��رفی خبوش��ان 
در 2۶0 صفح��ه ب��ا قیم��ت 20 ه��زار توم��ان از س��وی 
انتش��ارات شهرس��تان ادب روانه بازار کتاب ش��ده است. 
 عالقه من��دان ب��ه تهی��ه ای��ن کت��اب می توانن��د آن را از

 http://nabzehonar.com/shahrestanadab
خریداری کنند.

عل��ی معل��م تهیه کنن��ده س��ینما و مدیر 
ن م�ا د مسئول نشریه »دنیای تصویر« روز گذشته ی���ا

دار فانی را وداع گفت.
بنیان گذار جش��ن سینمایی تلویزیونی حافظ، مدرس، مجری 
و برنامه س��از و تهیه کننده  سینما روز 2۳ اس��فندماه در سن 5۴ 

سالگی و درپی حملۀ قلبی، دار فانی را وداع گفت.
علي معلم نویس��نده، ناش��ر، منتقد، تهیه کنن��ده، کارگردان، 
مج��ري تلویزیون متولد آذرماه ۱۳۴۱ )دس��امبر ۱9۶2 میالدي( 
تهران بود. او فارغ التحصیل دانش��کده ي صدا و سیماي جمهوري 

اسالمي ایران در رشته کارگرداني فیلم بود و در مقطع فوق لیسانس 
در رشته ي پژوهش هنر )دانشگاه هنر( تحصیل کرد. 

در ش��وراهاي مختلف تولید، پخش و پژوهش س��ینمایي در 
مراکز س��ینمایي همچون سازمان توسعه س��ینمایي سوره، موزه 
سینما، خانه س��ینما و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي عضویت 

داشت. 
عضو مؤسس و رئیس سه دوره انجمن منتقدان و نویسندگان 
س��ینمایي ایران و بازرس )دو دوره( خانه ي سینما، عضو مؤسس 
بنیاد حمایت از س��ینماي ملي ایران، نایب رئیس هیئت مدیره و 

س��خنگوي خانه ي سینما در س��ال هاي ۱۳۸5 تا ۱۳۸7 بوده و 
عضو ش��وراي مرکزي کانون تهیه کنندگان فیل��م ایران بود. در 
هیئت ه��اي داوري و انتخاب جش��نواره ي بین المللي فیلم فجر 
)5 دوره(، جش��نواره ي بین الملل��ي فیلم کش��ورهاي غیرمتعهد 

)پیونگ یانگ(، سینماي جوان، جشنواره ي سراسري 
فیلم ه��اي دانش��جویي، جش��نواره ي فیلم ه��اي 
خانوادگي )ارومیه(، نخس��تین جشنواره ي فیلم 
و کیفی��ت، جش��نواره فیلم رویش )مش��هد( و 
جش��نواره بین الملل��ي فیل��م ش��هر )2 دوره( 

عضویت داشت.
وي فعالیت اش در مقام تهیه کنندگي را 
ب��ا فیلم ش��وکران ۱۳۸0 )بهروز افخمي( به 
عنوان تهیه کننده شریک آغاز کرد. گاوخوني 
)بهروز افخمي( نخس��تین فیلم مستقل او در 

س��ال ۱۳۸2، ازدواج به س��بک ایراني )حسن 
فتح��ي، ۱۳۸۴( دومی��ن فیلم بلند س��ینمایي او 

در مقام مجري طرح و تهیه کننده در س��ال ۱۳۸5 

بوده و آخری��ن فیلم او آل )۱۳۸۸( به کارگرداني بهرام 
بهرامیان نخستین محصول مش��ترک سینماي ایران و 

ارمنستان است.
معل��م که به واس��طه ی تولی��د و اج��رای برنامه هایی 
چون »جنگ هنر«، »از واژه تا تصویر«، »سینمای 
اندیش��ه« و... به چهره ای شناخته شده برای 
مخاطب��ان تبدیل ش��ده بود، اولین جش��ن 
س��ینمایی و تلویزیونی خصوص��ی ایران را 
تاسیس کرد و تندیس حافظ را به منظومه  
س��ینمای کش��ور اف��زود. دریافت مدرک 
دکتری افتخاری به پ��اس فعالیت هایش 
در عرصه ی فرهنگ و هنر نیز یکی دیگر 

از عناوین متعدد او به شمار می رفت.
روزنام�ه  هن�ر  و  فرهن�گ  گ�روه 
سیاس�ت روز درگذش�ت علی معلم را به 
خانواده وی و اهالی فرهنگ و هنر تس�لیت 

می گوید.
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کتابخانه های فعال 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در تعطیالت نوروزی

کتابخانه های منتخب س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری 
تهران در تعطیالت نوروز سال ۱۳9۶ فعال اند..

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری، گفت: 2۴ کتابخانه 
منتخ��ب در تعطی��الت نوروزی در مناطق 22گانه ش��هر تهران 

فعال بوده و برنامه های ویژه ای از جمله ثبت نام رایگان در ۱07 
کتابخانه سازمان فرهنگی هنری، مس��ابقات کتابخوانی، اهدای 
محصوالت فرهنگی و ارائه س��یر مطالعاتی و بس��ته پیشنهادی 

مطالعه ادبیات کالسیک را برای مخاطبان خواهند داشت.

حجت االسالم حسن ناصری پور، افزود: از دوم فروردین ماه 
کتابخانه ه��ای منتخب در تمامی مناطق ش��هر تهران همه روزه 
از س��اعت 9 تا ۱9 ب��ا برنامه های متنوع در خدمت ش��هروندان 

عالقه مند خواهند بود.

فرهنگستان

حمیدرضا صالحمند:
نام و نشانی از فرهنگ و هویت ایرانی 
در آثار برخی سینماگران جوان نیست

کارگردان پیشکس��وت س��ینما با اش��اره ب��ه صدور 
بی روی��ه پروانه س��اخت ب��رای برخی فیلمس��ازان جوان 
توسط سازمان س��ینمایی که طی ۱۸ ماه به ۱05 مجوز 
می رس��د گفت: مهمترین نقصان ما دیدگاه های غرب زده 
س��ینماگران جوان است؛ متأس��فانه طی سال های اخیر 
اغلب جوانانی که وارد عرصه س��ینما شده اند در آثارشان 
هیچ نام و نشانی از فرهنگ و هویت ایرانی دیده نمی شود 

اما فرهنگ غرب در آثار آن ها موج می زند!
حمیدرضا صالحمند در گفت وگو با سینماپرس افزود: 
مدیران سینمایی باید درپی آن باشند که اگر می خواهند 
جوانگرایی را در س��ینما رواج دهند با یک عملکرد درست 
ای��ن کار را بکنند نه اینکه باری به هر جهت و براس��اس 
خوش��امد غربی ها مبادرت ب��ه این کار کنند؛ س��ینمای 
ای��ران باید دارای هویت ایرانی باش��د تا وقتی در هر یک 
از کش��ورهای دنیا یک فیلم ایرانی ب��ه نمایش در می آید 

همگان ایران و ارزش ها و آیین های آن را بشناسند.
وی ادامه داد: متأس��فانه از آنجا که آموزش س��ینما 
در کش��ور ما غرب زده اس��ت و فرهن��گ غربی در تمامی 
حوزه های فرهنگی ما و حتی در ادبیات ما تأثیر گذاش��ته 
است امروزه س��ینمای ما تنها ش��اهد تولید آثاری است 
ک��ه مو به م��و از فیلم ه��ای غربی گرته برداری ش��ده اند. 
پشتوانه عمیق فرهنگی که سال ها قبل در سینمای ایران 
وجود داش��ت به واس��طه بی تدبیری مدیران سینمایی و 
سیاس��ت گذاری های غلط آن ها به طور کلی از بین رفته 
است و این مسأله بسیار دردآور است و در آینده می تواند 

سینمای ملی ایران را به مخاطره بیندازد.
کارگردان فیلم سینمایی »زمانه« جریان های سیاسی 
و جناح��ی و باندی رایج در س��ینمای ایران را آفت اصلی 
افت کیفی فیلم ها دانس��ت و اظهار داشت: ما بعضاً شاهد 
آن هس��تیم که برخی از افراد به واس��طه آنکه وابسته به 
برخی جریان های سیاس��ی و فکری هستند به راحتی از 
س��مت مدیران س��ینمایی مجوز کارگردانی و فیلمسازی 
دریافت می کنند و این یکی از بزرگترین مش��کالت ما در 

سینمای کشور است.
صالحمن��د با تأکید بر اینکه یاران��ه حوزه فرهنگ و 
هنر نباید در اختیار اش��خاصی ق��رار گیرد که صالحیت 
آن را ندارند، خاطرنش��ان کرد: ما باید آگاه باشیم از آنجا 
که س��ینما از بودج��ه دولتی ارتزاق می ش��ود و این پول 
بیت المال اس��ت که صرف تولید آثار س��ینمایی می شود 
ما بای��د فیلم های��ی را تولید کنیم که مردم از تماش��ای 
آن در س��ینما لذت بب��رد چراکه این مردم هس��تند که 
مالی��ات می دهند و باید از مالیات��ی که می دهند بهترین 

بهره برداری را داشته باشند.
ای��ن فیلمس��از در خاتمه ای��ن گفتگو متذکر ش��د: 
امی��دوارم با تدبیر جدی از س��وی مس��ئوالن س��ازمان 
س��ینمایی در آینده ای نزدیک ش��اهد آن باشیم که تنها 
فیلمس��ازان با س��واد، متبح��ر، دغدغه من��د و متعهد به 
اه��داف و آرمان های کش��ور و نظام بتوانند در س��ینمای 
ایران حضور داش��ته باش��ند و نه افرادی که وابس��ته به 

البی ها و جریان های حزبی و جناحی اند!

بازی موبایلی »نبرد خلیج فارس« منتشر شد
بازی موبایلی انیمیش��ن س��ینمایی نبرد خلیج فارس 
منتشر ش��د؛ این بازی که برای فیلم در حال اکران نبرد 
خلیج فارس طراحی ش��ده اس��ت روایت مقاومت یک ناو 

ایرانی در برابر حمالت دشمن است.
در این بازی قابلیت تهیه بلیت در سینماها و همچنین 
تکنولوژی واقعیت افزوده برای پخش تیزر اس��تفاده شده 
اس��ت. این بازی از دیروز در سامانه کافه بازار قرار گرفته 
است و دارندگان گوشی های هوشمند آندرویدی می توانند 

به صورت رایگان از این بازی استفاده کنند.

فیلم های اکران نوروزی کامل شد
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش از اضافه شدن 2 

فیلم دیگر به جمع فیلم های اکران نوروزی خبر داد.
غالمرض��ا فرجی درب��اره مصوبات دیروزش��ورا  گفت: 
در این جلس��ه مقرر ش��د فیلم س��ینمایی »گشت 2« به 
کارگردانی س��عید سهیلی به س��رگروهی سینما استقالل 
و فیلم س��ینمایی »آباجان« س��اخته هاتف علیمردانی به 
سرگروهی سینما آفریقا از 25 اسفند به نمایش در بیایند.

وی افزود: با اضافه ش��دن ای��ن 2 فیلم به »یک روز 
بخص��وص« به کارگردانی همایون اس��عدیان و »ماجرای 
نیمروز« س��اخته محمدحسین مهدویان، فیلم های اکران 
ن��وروزی تکمیل ش��دند و همگ��ی از 25 اس��فند ماه به 

نمایش در می آیند.

»آقای نخست وزیر« به تلویزیون می آید
یازدهمی��ن قس��مت از برنامه »به اضافه مس��تند« با 
رونمایی تلویزیونی و بررس��ی مستند »آقای نخست وزیر«، 

امروز روی آنتن شبکه مستند می رود.
مستند »آقای نخس��ت وزیر« روایتی است از 2۸ ماه 
نخست وزیری دولت ملی دکتر مصدق و روزگار ملت ایران 
در آن زمان که از س��اعت 20:۳0 پخش خواهد شد. این  
مس��تند به کارگردانی محمدرضا امامقلی و تهیه کنندگی 

امین حسنی از محصوالت مرکز مستند سفیر است.
محس��ن یزدی و سعید مس��تغاثی از منقدان سینما، 
میهم��ان این قس��مت از برنامه خواهند ب��ود که پیرامون 
موضوع این مستند گفت وگو می کنند. »به اضافه مستند« 
به تهیه کنندگی سیدحسین میری، کارگردانی محمدرضا 
رضاییان و سردبیری مهدی خانعلی زاده سه شنبه هر هفته 
س��اعت 20:۳0 از شبکه مس��تند پخش می شود و جمعه 

ساعت ۱۳:۳0 بازپخش خواهد شد.

ایوبی مشاور ارشد وزیر ارشاد شد!
طی حکمی از س��وی س��یدرضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت اهلل ایوبی به عنوان مشاور 

ارشد وزیر منصوب شد.
در پی��ام وزی��ر ارش��اد آمده اس��ت: »امی��د آنکه با 
بهره گی��ری از ظرفیت ها و توانایی های مش��اوران، تدوین 
راه کاره��ای عمل��ی، حضور فع��ال در ش��وراها و مجامع، 
پیگیری امور ارجاعی، دیدار مستمر با اصحاب و نخبگان 
فرهن��گ و هنر و نهادهای صنف��ی فرهنگی و ارائه منظم 
گزارش به اینجانب در کمک به ش��تاب روند فعالیت های 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موفق باشید.«

در آخری��ن روزه��ای س��ال، 
س��ینمایی جناح فرهنگی انیمیش��ن  اکران 

به  »نبرد خلیج ف��ارس2« که 
صورت محدود از مش��هد ش��روع شده، سر و صدای 
زیادی به خصوص در رسانه های خارجی به پا کرده 
اس��ت. به همین بهانه بر آن ش��دیم که به بررس��ی 
فعالی��ت حرف��ه ای فره��اد عظیما، کارگ��ردان این 
انیمیش��ن و گروهش بپردازیم که پیش��تر آثارشان 
غالب��ا در اکران ه��ای مردمی جش��نواره عمار دیده 
می شدند اما امروز این آثار، صدای رسانه های معاند 

را هم درآورده است.
در س��ومین دوره جش��نواره عم��ار ب��ود ک��ه 
ب��رای اولین بار، نام فرهاد عظیما و گروه انیمیش��ن 
فاطمه الزهرا)س( با کسب فانوس این جشنواره برای 
انیمیش��ن »نبرد خلیج فارس۱« به عن��وان یکی از 
رویش های جبهه فرهنگی انقالب مطرح شد. عظیما 
در چهارمین جشنواره عمار هم توانست توانایی های 
خود را اثبات کند و این بار با انیمیشن »پیام راشل 

کوری« عنوان برگزیده عمار را ازآن خود کرد.
فرهاد عظیما در مرداد س��ال ۱۳۶2 در ش��هر 
بجنورد متولد شده و اکنون در مشهدساکن است. او 
از ۱۸ س��الگی که کار با کامپیوتر را آموخت و تمام 
مهارت ه��ای خود را به صورت تجربی کس��ب کرده 
و ب��ه گفته خودش، یک��ی از قدیمی ترین گروه های 
انیمیشن س��ازی ایران را به ص��ورت غیرآکادمیک و 

تجربی راه انداخته است.
»ختم س��اعر«، »نبرد خلیج فارس۱ و2«، »روز 
داوری«، »پیام راش��ل کوری«، »س��خت و خشن« 
و »مقاومت و پیش��رفت« از جمل��ه کارهای عظیما 
وگروه��ش اس��ت که با وج��ود بی رغبت��ی و گاهی 
بهانه تراش��ی صداوس��یما برای پخش این آثار، این 
انیمیش��ن های جذاب هم در فضای مجازی و هم در 
قالب اکران های مردمی جش��نواره عمار با استقبال 

خوب و باالی مخاطبان همراه بوده است.
انیمیشن »ختم ساعر« اولین کار جدی عظیما 
درباره انهدام ناوچه اسرائیلی در جنگ ۳۳ روزه بود. 
این اثر کوتاه در کشورهای کویت و لبنان، از طریق 
ش��بکه های مختلف مثل »المنار« پخش شد و مورد 
تقدیر »سیدحسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان 

هم قرار گرفت.
کار بع��دی عظیما، »نبرد خلیج ف��ارس۱« بود 
که عالوه بر کس��ب فانوس س��ومین جشنواره عمار، 
توانست ۱۴ جایزه دیگر را در جشنواره های مختلف 
بدست آورد. این انیمیشن که همزمان با آغاز اکران 
انیمیشن س��ینمایی »نبرد خلیج فارس2«، بار دیگر 
با اس��تقبال اکران کنندگان مردمی جش��نواره عمار 
مواج��ه ش��ده، در بین مخاطب��ان غی��ر ایرانی هم 

سروصدای زیادی داشت.
به گفته عظیما یک نفر به صورت خودجوش روی 
این اثر زیرنویس انگلیس��ی گذاشت و آن را در سایت 
»یوتیوب« منتشر کرد که حدود ۳0 هزار نفر بازدید و 

نزدیک به ۱500 کامنت به زبان انگلیسی داشت.
»نبرد خلیج فارس۱« روایتی از نبرد جنگنده های 
ایرانی و عربستان س��عودی در جریان دفاع  مقدس 
اس��ت که ط��ی آن جنگنده های س��عودی توس��ط 
خلبانی آمریکایی هدایت می ش��وند، این انیمیش��ن 
پرهیجان، پس از کس��ب فانوس س��ومین جشنواره 
عمار، توس��ط اکران کنندگان مردمی جش��نواره در 

روستاها و شهرهای مختلفی به نمایش درآمد.
»پیام راش��ل کوری«، انیمیش��ن دیگ��ر گروه 
فاطمه الزهرا)س( هم همانند »نبرد خلیج فارس۱«، 
در کنار استقبال فعاالن فرهنگی و مردمی در نقاط 

مختلف کش��ور، س��روصدای زیادی به همراه داشت 
و حتی رس��انه های صهیونیس��تی هم نسبت به آن 

موضع گرفتند.
ای��ن انیمیش��ن، مواجهه جمهوری اس��المی و 
رژیم صهیونیس��تی را نشان می دهد که در نهایت به 
نابودی اسرائیل و فتح بیت المقدس توسط نیروهای 
مقاومت می انجامد. ش��بکه دو تلویزیون اس��رائیل، 
با پخش بخش��ی از این انیمیش��ن، آن را سناریوی 
نظامی غافلگیرانه نامیده و معترض ش��ده بود. اما در 
این سو، مسئوالن وقت صدا وسیما، به بهانه ضربه به 
مذاکرات هس��ته ای و خدشه دار شدن کشور، حاضر 

به پخش رایگان »پیام راشل کوری« نشدند.
عظیم��ا و گروه��ش ک��ه تولید انیمیش��ن های 
راهبردی بر مبنای اهداف انقالب اس��المی و جنگ 
ن��رم را به عنوان هدف خود می دانن��د، برای تأمین 
هزینه های باالی تولید و ساخت انیمیشن، از طریق 
سایتی که راه اندازی کردند محصوالت تولیدی شان 
را ب��ه فروش گذاش��تند که از ای��ن راه و همچنین 
کمک ه��ای مردمی، با وجود عدم حمایت های ریز و 
درشت دولتی، توانستند ضمن تأمین هزینه هایشان، 

با کیفیت بیشتری به تولید انیمیشن ادامه بدهند.
انیمیش��ن س��ینمایی »نبرد خلیج فارس2« که 

از هفتم اس��فندماه، اکرانش در س��ینماهای ش��هر 
مش��هد آغاز ش��ده و ب��ه زودی در ش��هرهای دیگر 
نی��ز به نمای��ش در می آید، آخرین اث��ر و به عبارت 
دیگر، پُرس��ر و صداترین اثر فرهاد عظیماست که با 
همکاری مشترک گروه فاطمه الزهرا)س( و سازمان 
هنری - رس��انه ای اوج تولید شده و بیش از آن که 
در داخل کش��ور مورد توجه قرار گیرد، در خارج از 

کشور بازتاب داشته است.
اگرچ��ه از جهاتی نقدهای جدی به این اثر وارد 
اس��ت اما وجه اصل��ی و امیدوارکنن��ده کار، دانش، 
مهارت فنی و کیفیت ب��االی کار عظیما و گروهش 

است که نوید کارهای بزرگی را می دهد.
»نبرد خلیج فارس 2« که در س��ی و چهارمین 
جش��نواره فجر هم حاضر شده بود، اولین انیمیشن 
رئال س��ینمای کش��ور و داس��تان رویارویی نیروی 
دریایی آمریکا و س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
ایران در آب های خلیج فارس است که در طی چهار 
س��ال تولید ش��ده اس��ت و با توجه به محتوای آن، 
واکنش های زیادی به خصوص در رس��انه های معاند 
داش��ته است، به ویژه آن که، ش��خصیت اصلی این 
انیمیشن یعنی »سردار قاسم« از نظر چهره و رفتار، 
ش��بیه حاج قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه طراحی ش��ده و همین موضوع هم حساسیت 

رسانه های معاند را بیشتر کرده است.
شبکه س��لطنتی بی بی سی فارسی در گزارشی، 
این انیمیش��ن را نماد جنگ طلبی تندروهای ایران 
دانس��ته اس��ت و به نقل از عظیم��ا، آن را پیامی به 
رئیس جمه��ور امریکا عن��وان می کند که در صورت 
حمله ب��ه ایران، با شکس��ت مفتضحان��ه ای مواجه 

می شوند.
خبرگ��زاری رویت��زر، راش��اتودی، اس��پوتنیک 
روس��یه، صدای امریکا، س��ی ان ان عربی، سی بی اس 
نیوز امریکا، س��ایت نیروی دریای��ی امریکا و... دیگر 
رس��انه هایی بودند که به این انیمیش��ن س��ینمایی 

پرداختند.
فره��اد عظیما را هم همانند هادی محمدیان از 
جمله رویش های جبهه فرهنگی انقالب دانس��ت که 
در جریان جشنواره مردمی فیلم عمار رشد پیدا کرد 
و امروز توانس��ته اس��ت به عنوان یکی از چهره های 
انیمیشن کشور مطرح شود. آثار او و گروهش، نشان 
از مهارت و دانش باالی فعاالن جبهه فرهنگی انقالب 
در حوزه پرهزینه انیمیش��ن اس��ت که این موضوع 
توجه رس��انه های خارج��ی و معاند را ه��م به خود 
جلب کرده است. البته عظیما، خودش، تأثیرگذاری 
آثارش را در برکت وجود نام مبارک حضرت فاطمه 

زهرا)س( در عنوان گروهش می داند.
آن طور ک��ه عظیما گفته، او و گروهش مراحل 
اولیه ب��رای تولید »نبرد خلیج ف��ارس ۳ و۴« را هم 
آغ��از کرده اند و بای��د منتظر بمانیم ت��ا ببینیم آثار 
بعدی این گروه، با چه بازخورد و بازتاب هایی مواجه 

خواهد شد. )فرهنگ نیوز(

به بهانه شروع اکران »نبرد خلیج فارس2«؛

رویش پرسروصدای جبهه فرهنگی انقالب

نمای نزدیک

کارگردان »نبرد خلیج فارس 2«:
پول یخچال خانه را 

برای ساخت انیمیشن دادیم
کارگ��ردان »نبرد خلیج فارس۲« از نحوه اک��ران این فیلم گله کرد و 

بیان کرد که از این فیلم حمایتی نمی شود.
فره��اد عظیما در گفتگو با مهر درباره ش��رایط اکران این فیلم گفت: 
پخش این فیلم سینمایی با حوزه هنری بود و این نهاد به من گفت ابتدا 
بهتر اس��ت این فیلم را در مش��هد اکران کنیم و در صورتی که توانست 
مخاطب��ان خ��ود را جذب کند در س��ایر شهرس��تان ها نیز آن ب��ه نمایش 
می گذاریم. این نحوه اکران باعث ش��د که فیلم م��ا از بین برود زیرا در 
همان زمان تیزرهایی از این فیلم پخش می ش��د که در آن عنوان می شد 
»خلیج فارس ۲« در سراس��ر کش��ور به نمایش در می آی��د اما این چنین 

نبود و به نوعی مخاطب سردرگم می شد.
وی اف��زود: در حال��ی که اکران این فیلم در خ��ارج از مرزهای ایران 
بازت��اب زی��ادی داش��ته اس��ت و از آن به عن��وان یک اثر راهب��ردی یاد 
می ش��ود اما »نبرد خلیج فارس۲« در کش��ور خودمان ب��ا این نحوه اکران 
از بین می رود، این را هم باید بگویم که این انیمیش��ن در مشهد تنها با 
۵ س��ینما به نمایش درآمد که فقط س��ینما هویزه و آفریقا در این استان 
جزوه سینماهایی هس��تند که مخاطب می تواند با آنها ارتباط برقرار کند، 

سه سینمای دیگری که به ما دادند در حاشیه های شهر مشهد بود.
عظیما عنوان کرد: از ۲ هفته پیش اکران این فیلم در مشهد آغاز شد، بر 
همین اساس ما هم تصمیم گرفتیم با بچه های »عمار«، »نبرد خلیج فارس۲« 
را در اصفهان به نمایش بگذاریم اما در اصفهان به ما گفتند هماهنگی های 
این امر از س��وی حوزه هنری صورت نگرفته اس��ت، مشابه همین اتفاق در 
جریان اکران این انیمیشن در مدارس هم افتاد، ما با آموزش و پرورش هم 
صحبت هایی کرده بودیم اما هر بار این نهاد عنوان کرد که االن وقت مناسبی 

نیست و به همین تریب ما از این فرصت هم باز ماندیم.
این کارگردان توضیح داد: در حالی که هیچ حمایتی در زمان س��اخت 

این اثر از ما نشد و ما با بودجه شخصی »نبرد خلیج فارس۲« را ساختیم 
در اکران هم حمایتی از آن نمی شود، جالب است که بگویم این در حالی 
اس��ت که طبق همان شرط حوزه هنری که عنوان کردند اگر این فیلم در 
مش��هد خوب بفروشد ش��رایط اکران آن را در دیگر استان ها هم فراهم 
می کنن��د، این اتفاق افتاد و توانس��ت در مدت کم��ی ۲۵ میلیون تومان 

بفروشد و استقبال خوبی هم از »نبرد خلیج فارس۲« شد.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ۳ س��ینما در تهران و ب��ه طور کلی ۹ 
س��ینما در کل کش��ور ب��ه نمایش این اث��ر می پردازند اما این س��ینماها 
ب��ه مرور اضافه ش��دند و اینطور نبود که ما از ابتدا ۹ س��ینما در اختیار 
داش��ته باش��یم که به نظرم این راهکار اش��تباهی بود زیرا همانطور که 
گفتم تیزرهای تبلیغاتی این فیلم به گونه ای بود که در آن گفته می ش��د 
»نبرد خلیج فارس۲« در تمام س��ینماهای کش��ور اکران می ش��ود به این 
نحو مخاطب هنگامی که به س��ینما مراجعه می کرد متوجه می ش��د که این 
موضوع صحت ندارد و اگر به راس��تی هنگامی که این فیلم در س��ینمای 

شهرش اکران شود فکر می کند درست نیست.
عظیما در پایان بیان کرد: ما این فیلم را با س��رمایه ش��خصی ساخته 
بودیم، ب��ه خاطر دارم هنگامی ک��ه »نبرد خلیج ف��ارس۲« در حال دوبله 
بود پول کم داش��تیم، در آن زمان پدر و مادرم می خواس��تند یک یخچال 
بگیرن��د که پول این یخچال را به من دادند تا کارهای دوبله این فیلم را 
به پایان برسانم. ما با این سختی فیلم ساختیم اما این برخورد نامناسب 

با آن صورت گرفت.

علی معلم درگذشت

خداحافظی دنیای تصویر 
با مرد سپیدپوش فیروزه ای


