
سه  میزبان  فجر  فیلم  جشنواره  دوره  سی وهفتمین 
در  ضحاک  روایت  از  که  است  سینمایی  بلند  انیمیشن 
شاهنامه تا بنیامین در مصر و داستان  تخیلی کودکانه را 

در بر می گیرد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، انیمیشن ، همان هنر - صنعت 
 )Game( نوظهوری که حاال گردش مالی آن بعد از صنعِت بازی
در رده دوم و جلوتر از سینما قرار گرفته، در کشور ما نیز رونق 
دنیا  مهم  فستیوال های  در  ایرانی  انیمشن های  و  دارد  خوبی 

توانسته اند جوایز معتبری کسب کنند.
اما پای انیمیشن های بلند چند وقتی است که به جشنواره فیلم 
فجر باز شده و تقریبا هر سال بین یک تا سه انیمیشن در بخش 
جنبی یا بعضاً رقابتی جشنواره نمایش داده می شود که گاهی با 
سیمرغ ویژه تقدیر شده اند و گاهی هم بدون جایزه این رویداد 

هنری را ترک کرده اند.
حاال امسال و در سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز 
بار دیگر سه انیمیشن بلند سینمایی به نام های »شب آفتابی«، 
»آخرین داستان« و »بنیامین« در بخش ویژه اکران خواهند شد 
و به گفته دبیر جشنواره، یک سیمرغ ویژه نیز به یکی از این سه 

انیمیشن اهدا خواهد شد.
در ادامه با عوامل و داستان این سه انیمیشن بیشتر آشنا می 

شویم.
یکی از آثار انیمیشن حاضر در این دوره از جشنواره فیلم فجر، 
انیمیشن 90 دقیقه ای »شب آفتابی« به کارگردانی علی مدنی 

است که در ژانر کودکان و نوجوانان تولید شده است.
نویسندگی این انیمیشن بر عهده یونس لطفی و تهیه کننده 
آن زهرا مشتاق است و اشکان صادقی مدیریت دوبالژ آن را بر 

عهده داشته است.
بعدی  با تکنیک سه  آفتابی« که  در خالصه داستان »شب 
ساخته شده، آمده است: صندوقچه  قصه گو که عامل آرامش و 
نظم شهر است توسط شغال ها از سرزمین همسایه ربوده می شود. 
خورشید جای ماه را می گیرد. شب از میان می رود و نظم شهر 
به هم می ریزد. چند کودک به طور اتفاقی وارد ماجرا می شوند و 

به کارآگاه برای بازگرداندن صندوقچه به شهر یاری می رسانند.
فیلم فجر،  انیمیشن حاضر در جشنواره سی و هفتم  دیگر 
»آخرین داستان« به کارگردانی اشکان رهگذر است که برداشتی 

آزاد از داستان های شاهنامه دارد و پیش از این چندین حضور 
جهانی داشته است.

در »آخرین داستان« که برای نوجوانان 13 سال به باال تولید 
شده است، بازیگرانی چون پرویز پرستویی، ملیکا شریفی نیا، 
لیال حاتمی، فرخ نعمتی، بانیپال شومون و حامد بهداد به جای 

شخصیت های مختلف گویندگی کرده اند.
انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« برداشتی آزاد از داستان 
»ضحاک« شاهنامه است که داستانی از اواخر حکومت جمشید تا 

ابتدای حکومت آفریدون را روایت می کند.
آهنگسازی این انیمیشن را کریستف رضاعی بر عهده داشته و 

تینا پاکروان بازیگران آن را انتخاب کرده است. همچنین اشکان 
سینمایی  انیمیشن  نویسندگی  کارگردانی،  بر  عالوه  رهگذر 

»آخرین داستان« را نیز بر عهده داشته است.
ای  دقیقه  فیلم 90  این جشنواره  در  انیمیشن حاضر  دیگر 
»بنیامین« به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه کنندگی مصطفی 

حسن آبادی است.
این فیلم که ویژه کودکان و نوجوانان تولید شده با تکنیک سه 
بعدی ساخته شده و درباره داستان زندگی پسربچه ای به نام 

بنیامین در مصر باستان است.
چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر منانی، سعید مظفری و 

مریم شیرزاد صداپیشگی انیمیشن »بنیامین« را بر عهده داشته اند.
در خالصه داستان این اثر آمده است: »سربازان فرعون مادر 
بنیامین را دستگیر کرده اند و برای آزادی او چیز با ارزشی از 
بنیامین می خواهند. بنیامین مجبور می شود برای به دست آوردن 

آن چیز با ارزش به سفر خطرناکی برود.«
موسیقی این انیمیشن را بهزاد عبدی به هماره ارکستر سمفونی 

اکراین تولید کرده و امیر زند مدیر دوبالژ آن بوده است.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن ماه 
برگزار  اسالمی  انقالب  سال  چهلمین  گرامیداشت  با  همزمان 

خواهد شد.

6فرهنگی

مهدی نادری:

»سامورایی در برلین« به جشنواره ی فیلم فجر نرسید

به  را  برلین«  در  »سامورایی  فیلم  نتوانسته ایم،  گفت:  نادری  مهدی 
جشنواره ی فیلم فجر برسانیم.

این کارگردان سینما با بیان اینکه "این موضوع که جشنواره فیلمی را از من رد 
کرده است، حقیقت ندارد" به ایسنا گفت: ما امسال به دلیل حجم باالی کاری، 
نتوانستیم فیلم را به جشنواره فجر امسال برسانیم. در حال حاضر فضای ایجاد شده 
است که انگار فیلم نداشتن در جشنواره افتخار است و تخریب جشنواره فجر برای 
یک عده نان دارد. در حالیکه ما در این جو و فضا حضور نداشته و نداریم. حتی فیلم  

»سامورایی در برلین« را هیات انتخاب ندیده اند.
او افزود: جشنواره فجر یک جشنواره معتبری است که کار آن سال های سال، 
معرفی و حمایت فیلم هاست. این جشنواره دوران پر فراز و نشیبی داشته است اما به 
نظرم امسال یکی از بهترین دوران جشنواره فجر است و من نیز خیلی دوست داشتم 

امسال در جشنواره باشم.
این کارگردان درباره وضعیت فیلم »سامورایی در برلین« در سال آینده گفت: در 
حال حاضر برای ما کیفیت و پایان فیلم مهم است و و تالش می کنیم برای اکران 
در سال آینده آماده شود. امیدوارم در سال  آینده با فیلم  دیگری در جشنواره فجر 

حضور داشته باشم.
مهدی نادری ساخت فیلمی چون »بدرود بغداد« را در کارنامه سینمایی اش دارد، 

بعد از سال ها فیلم سینمایی »سامورایی در برلین« را ساخته است. 
حمید فرخ نژاد، امیرمهدی ژوله، میرطاهر مظلومی، هومن حاجی عبداللهی، میترا 
حجار، گوهر خیراندیش، نادر مشایخی، سامان صفاری از جمله بازیگران این فیلم 

کمدی هستند.

 پایان فیلمبرداری
فیلم سعید سهیلی

و  کارگردانی  نویسندگی،  به  خوک«  »ژن  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
تهیه کنندگی سعید سهیلی شامگاه )یکشنبه 16 دی ماه( به پایان رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای فیلم »ژن خوک«، فیلمبرداری فیلم 
سینمایی »ژن خوک« به کارگردانی سعید سهیلی که شنبه 2۶ آبان ماه با حضور 
جمشید هاشم پور آغاز شده بود، شب گذشته )یکشنبه 1۶ دی ماه( در لوکیشنی در 

جنوب شهر تهران به پایان رسید.
هادی حجازی فر، سینا مهراد و نازنین بیاتی آخرین بازیگرانی بودند که در آخرین 

سکانس »ژن خوک« مقابل دوربین مسعود سالمی رفتند.
عالوه بر حجازی فر، مهراد و بیاتی، دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از: بهرنگ 
علوی، صبا سهیلی، قربان نجفی، علیرضا مهران، شهین تسلیمی، مهدی دانایی مقدم، 
احمد مینایی، افشین اخالقی، فرشید نزاکتی، وحید کرمانی، مهسا آبیز با حضورِ الناز 

حبیبی و هنرمندِی جمشید هاشم پور.
تدوین این فیلم همزمان با فیلمبرداری توسط فرامرز هوتهم انجام شده و سهیلی 

قصد دارد فیلم جدیدش را برای اکران در نوروز 98 آماده کند.
فیلم قبلی سعید سهیلی، »گشت 2« که جزو فیلم های اکران نوروزی امسال بود، 

با فروشی بیش از 21 میلیارد تومان مواجه شد.
دیگر عوامل »ژن خوک« عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: سعید 
سهیلی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سالمی، طراح لباس: ملودی اسماعیلی، مدیر 
تولید: سجاد رحیمی، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، صدابردار: وحید مقدسی، 
دستیار یک کارگردان: حامد مختاری، برنامه ریز: امید جزینی، تدوین: فرامرز هوتهم، 
طراح صحنه: محمدرضا میرزاجان محمدی، طراح چهره پردازی: عباس عباسی، 
عکاس: سحاب زریباف، منشی صحنه: سعیده دلیریان، پشت صحنه: روزبه خسروی، 
جانشین تهیه: ابراهیم اصغری، دستیار تهیه: محمد محمدیان، مشاور رسانه ای: مریم 

قربانی نیا.

 پایان مراحل ضبط
و میکس موسیقی »جمشیدیه« 

فردین خلعتبری ساخت موسیقی»جمشیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی را 
به پایان رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فیلم، »جمشیدیه« دومین فیلم بلند یلدا 
جبلی به تهیه کنندگی محمدصادق آذین و فردین خلعتبری است که در بخش 

سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
آهنگسازی جمشیدیه توسط فردین خلعتبری و ضبط و میکس موسیقی توسط 

کاوه عابدین انجام شده است.
سارا بهرامی، حامد کمیلی، پانته آ پناهی ها، سعید چنگیزیان، ستاره پسیانی، 
ندا جبرائیلی، شادی کرم رودی، محمد ولی زادگان، بهرنگ تنکابنی، کاوه کاتب، 
زهرافرهانی، حمیرا نونهالی، لیلی فرهادپور، حسین دالمن، غالمرضا کیایی نژاد با 
حضور کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم 

نقش آفرینی دارند.
عوامل فیلم عبارتند از: نویسندگان : فردین خلعتبری و یلدا جبلی ،فیلمبردار :معین 
مطلبی،صدابردار :مهدی صالح کرمانی آهنگساز :فردین خلعتبری،صداگذار:آرش 
قاسمی ، چهرپرداز :عظیم فراین، تدوین : یلدا جبلی ،مدیر تولید :آرش جبلی، تهیه 
کنندگان :محمد صادق آذین  و فردین خلعتبری، عکاس :حبیب مجیدی و روابط 

عمومی: سپیده حیدرآبادی.
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کنسرت جدید ارکستر سمفونیک تهران به روایت یک دوبلور
نخستین کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران بهمن  ماه در تاالر وحدت تهران برگزار می شود. به گزارش ایسنا، رپرتوار اجرایی این کنسرت شامل اورتور کارناوال اثر آنتوان دورژاک، سمفونی شماره 2 )موومان سوم( اثر سرگئی راخمانینوف، 

باروک فالمینگو برای ۴ هارپ اثر دبورا هانسون، پیتر و گرگ اثر سرگئی پروکفیف و دانزون شماره 2 اثر آرتورو مارکز خواهد بود.  در این کنسرت ژرژ پطروسیـ  دوبلورـ  به عنوان راوی یکی از قطعات حضور خواهد داشت. این اجرا 1۰ بهمن  ماه 
ساعت 21:3۰ به رهبری شهرداد روحانی در تاالر وحدت تهران برگزار می شود.

 با انیمیشن های جشنواره فیلم فجر بیشتر آشنا شویم 

ضحاک و بنیامین در جشنواره سی وهفتم روایت می شوند

تنفر از ادبیات از کجا می آید؟
یک مدرس دانشگاه می گوید: بی عالقگی  و حتی تنفری که در دانشجویان 
نسبت به درس ادبیات فارسی مشاهده می شود، بیشتر نتیجه اتفاقی است 

که در دبیرستان و کنکور افتاده است.
رضا زنگنه - مدرس دانشگاه - در گفت وگو با ایسنا، درباره عالقه مندی دانشجویان 
به درس ادبیات فارسی اظهار کرد: خیلی از دانشجویان نسبت به درس ادبیات بدبین 
هستند و این به خاطر ارزشیابی غیرعلمی کنکور برای ورود به دانشگاه هاست که حتی 
دانش آموزان را در دوران دبیرستان هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و  آن ها را دچار 
نفرت یا یک خاطره بد می کند. در واقع نگاه تستی به ادبیات، مطلب علمی را قربانی 

می کند.
او در ادامه گفت: من تاکنون تالش کرده ام تا از آن زاویه ای به مطلب وارد شوم که 
کمتر به آن پرداخته شده و دست نخورده تر است. یعنی از زوایه آن مطالبی که تکراری 
است و دیگر همه ادبیات را با آن ها می شناسند، مثل معنی کردن کلمات و پیداکردن 
آرایه ها و بحث های دستور زبان، وارد نشوم، و اگر متنی را در کالس می خوانیم از آن 
دید نباشد و الیه های عمیق تری را ببینیم. همچنین سعی می کنم این را هم برای 
دانشجویان جا بیندازم که ادبیات واقعی چه چیز است و از این نگاه های غلط که ادبیات 
فقط مدرسه ای است، و خیلی از تصوراتی که برای بچه ها به وجود آمده نفرت زدایی 

کنم. این مدرس سابق دبیرستان و کنکور در پاسخ به سوالی درباره تفکری که درباره 
ارتباط سطح تحصیلی ضعیف و رفتن به رشته علوم انسانی وجود دارد، بیان کرد: این 
تفکر به نسبت 10، 1۵ سال قبل، خیلی اصالح شده است؛ اما هنوز بقایای آن وجود 
دارد. چون مدارس علوم انسانی از نظر کمی و کیفی رشد پیدا کرده اند و این رشته با 
اقبال بیشتری همراه بوده، این نگاه کمتر شده است؛ منتها هنوز کامل درست نشده، 

اما قطعا هر سال که می گذرد وضعیت بهتر می شود.
رضا زنگنه سپس درباره تفکری که مبنی بر بی استفاده بودن درس ادبیات برای سایر 
رشته ها در میان دانشجویان وجود دارد، اظهار کرد: به طور کلی راجع به درس های 
عمومی در دانشگاه این دید هست. اما اگر مدرس هر کدام از این درس ها کار خودش 
را درست انجام بدهد و سخت گیری بی جا یا از یک طرف دیگر، جدی نگرفتن درس را 

اعمال نکند، کار درست پیش می رود. اما قطعا بین رشته ها تفاوت هست.
او در پایان گفت: هنر استادان این می تواند باشد که خودشان را تا حدی با توجه به 
دانشجوهای آن رشته تنظیم کنند و مخاطب شناسی و مخاطب سنجی را متناسب با 
اهالی آن رشته برای تدریس داشته باشند. اما متاسفانه بین دانشجویان این دید که 
دروس عمومی را فقط باید گذراند وجود دارد؛ اما اگر مدرس کالس و منبع خوبی برای 

دانشجویان داشته باشد این به حداقل می رسد.

پخش کلیپی از مهدی یراحی این روزها برای این خواننده 
دردسرساز شده و حتی بحث ممنوع الفعالیتی وی به میان 
آمد که در ادامه این خبر تکذیب شد. روز گذشته برنامه 
و  رفت  آنتن  روی  مهدوی  رضا  اجرای  با  موسیقی  شب 
موضوع  با  کارشناسی  نشست  از  بخشی  در  مجری  این 
موسیقی جوان ممنوع الفعالیتی مهدی یراحی را مثال زد و 
عنوان کرد: »ایشان به دلیل برداشتی که از کلیپش شده 
معذرت خواهی کرده و گفته منظور من چیز دیگری بوده 
است و گفته دوست دارم عدالت برای من هم برقرار شود.« 
در این برنامه همچنین مطالبی درباره اجرای پلی بک توسط 
خوانندگان در کنسرت ها عنوان و اینگونه بیان شد که از 

قدیم این اتفاق می افتاده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، »شب 
موسیقی« در چهاردهمین نشست خود، شامگاه یکشنبه )1۶ دی 
ماه( با موضوع »موسیقی جوان« و اجرای رضا مهدوی، میزبان 
بابک زرین، موسیقیدان و آهنگساز و بهروز صفاریان، آهنگساز و 

تنظیم کننده بود.

صفاریان در مقدمه ای از موسیقی جوان گفت: نمی شود به سبک 
خاصی گفت موسیقی جوان. جوانان هم موسیقی تجاری و هم 

فاخر گوش می دهند.
صفاریان در پاسخ به اینکه برای جوان چه موسیقی باید تولید 
کرد که هم امروزی باشد و هم ریشه دار؟ گفت: نسل جدید همیشه 
دوست دارد که با نسل قدیم خودش یک فاصله ای داشته باشد 
و به دنبال چیزی می رود که متفاوت از آن چیزی است که برای 
نسل قدیم است. متاسفانه در حال حاضر موسیقی ای به مردم ارائه 
می شود که محتوای خوبی ندارند. آدم هایی که دانش این موضوع 

را دارند باید این شکاف را پر کنند.
زرین افزود: نمی توان از این گذشت که االن در دنیا هم ریتم در 

موسیقی زیاد شده است.
از قدیم خواننده ها در کنسرت ها از پلی بک استفاده می 

کردند
اینکه  زرین به عنوان یک تولیدکننده موسیقی در پاسخ به 
چگونه یک شبه آهنگ های یک جوان مطرح می شود؟ گفت: اینها 
هر کدام مراحلی دارد؛ مثال کمپانی می گوید من این خواننده را 

می خواهم 9 ماه دیگر روی استیج بیاورم و مراحلی طی می شود 
و سرمایه گذاری برای پخش موسیقی صورت می گیرد تا به این 

نقطه برسیم.
وی درباره پخش پلی بک در کنسرت ها گفت: از قدیم حتی 
خواننده های معروف هم این کار را می کردند که البته به دلیل 
داشتن یک شو و برنامه از قبل طراحی شده، روی صحنه بوده. 
انصاف نیست یک خواننده ای را به این دلیل گوشه رینگ بندازیم 
و بزنیم. بگذاریم مردم قضاوت کنند نه ما. متاسفانه کسانی که 
کنسرت گذار هستند به دنبال این هستند که خواننده ای را بیاورند 

چند سالی از او استفاده منفعتی کنند و بعد رهایش کنند.
تولیدات بر اساس بازار است نه تفکر

صفاریان افزود: البته مردم گاهی خوب قضاوت نمی کنند و 
وظیفه هنرمندان مؤلف است که خط بدهند. صرف صنعتی و 
تجاری بودن بد نیست منتها باید هنر و دانشی پشت آن باشد. در 
اینجا تهیه کننده ها از نظر من سرمایه گذارند و نه تهیه کننده، و 
هنرمند را تحت هر فشاری می گذارند تا از او پول دربیاورند. برای 
همین تولیدات بر اساس بازار است نه تفکر. در کارهای ماندگار 

احساس و آرت هست و تکرار نمی شوند.
قوانین خیلی مشخص نیستند و اولویت ها اولویت مالی 

است
صفاریان سپس درباره اینکه چگونه و از کجا این شرکت ها 
مجوز  اینها  به  موسیقی  دفتر  که  حالی  در  می گیرند  مجوز 
کنسرت  کانادا  مثل  کشوری  در  حتی  چگونه  و  نمی دهد 
بیان  دارند  ها  کمپانی  این  که  رانتی  به  اشاره  با  می گذارند؟ 
کرد: کارهای غیرممکن به راحتی برای این افراد ممکن شده 
است. اگر کسی با رادیو جوان کار کند از نظر قوانین اینجا عمال 
دیگر نباید بتواند اینجا کار کند، اما خیلی آرتیست ها با اینکه 
آرتیست اختصاصی رادیو جوان هستند اما چون پول سازند به 
راحتی اینجا کنسرت می دهند و کسی نمی داند چگونه. اما 
شخص دیگری خیلی بی دلیل دچار ممنوع الکاری می شود یا 
اصطحکاک برایش زیاد است. قوانین خیلی مشخص نیستند و 

اولویت ها اولویت مالی است.
خوانندگان سنتی دیده نمی شوند

صفاریان در ادامه در مورد بحث داغ بودن کنسرت های ریتمیک 
و شاد نسبت به سنتی پرسید: اگر فضاهایی ایجاد شود که مردم 

بتوانند هیجاناتشان را آنجا خالی کنند، آیا فکر می کنید مردم این 
استقبال را از کنسرت ها خواهند کرد؟ در مورد موسیقی پاپ به 

شدت ریزش خواهد کرد.
زرین ادامه داد: هزینه ای که برای پخش یک موسیقی پاپ 
در فضای مجازی می شود بسیار باالتر از موسیقی سنتی است. 
معلوم است که این کار بیشتر دیده می شود و خواننده سنتی 

دیده نمی شود.
چرا همه از جمله هنرپیشه ها و فوتبالیست ها می خواهند 

خواننده شوند؟

صفاریان پاسخ داد: اینکه کسی از حوزه دیگر وارد شود و بخواهد 
خواننده شود به شرطی که کارش را درست انجام دهد اشکالی 
ندارد. ولی در اکثر موارد در حال استفاده از شهرت اندوخته قبلی 
خود هستند و با چند کار متوسط به فکر درآمد زایی اند که  این 

امر باعث ایجاد فساد مارکتی شده است.
خواننده شدن امروزه به سرمایه نیاز دارد

زرین در مورد دانش موسیقی گفت: دانش به معنای دانشگاه 
رفتن نیست. به معنای مطالعه و تجربه است. نسل جدید بیشتر با 
تکنولوژی کار کرده اند. به عنوان یک دوست به آنها می گویم کتاب 

شعر و موسیقی بخوانید.
در ادامه برنامه به مافیای موسیقی که در پخش اثر دخالت 
مستقیم دارند و اینکه خواننده شدن امروزه به سرمایه نیاز دارد 

اشاره شد.
اول بشنویم و بعد قضاوت کنیم

صفاریان درباره ورود تکنولوژی به موسیقی گفت: تکنولوژی اگر 
برای تسریع کار باشد خوب است اما نه اینکه مانند چیزی که االن 
شاهدش هستیم منجر به این شود که همه چیز مثل سری دوزی 

کپی شود.
زرین در جمع بندی گفت: احترام گذاشتن به جوان و کسی که 
بعد از تو است، احترام گذاشتن به خود است. اول بشنویم و بعد 

قضاوت کنیم.
»شب موسیقی« یکی از برنامه های » شب های هنر« است که 
به تهیه کنندگی حبیب اهلل ذوالفقاری، پیرامون مسائل موسیقی، 
یک شنبه شب ها ساعت 23 به طور زنده، از شبکه ۴ سیما پخش 

می شود.

در شب موسیقی تلویزیون عنوان شد

مهدی یراحی خواهان اجرای عدالت است


