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محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران درباره افزایش برآوردها گفت: رادیو باالخره مانند هرجای دیگر 
یک سطح بودجه دارد و سقفی دارد. در رادیو ایران آنچه که برای سازمان مقدور است، پرداخت می شود 
که البته نسبت به زحمات دوستان ناچیز اســت اما باالخره رادیو همین است و عرصه عشق، دلدادگی، 
خدمت به مردم و همراه با مردم بودن است و مسائل مالی در اولویت های دوم و سوم اهمیت برای بازیگران 
و برنامه سازان و هنرمندان قرار دارد. محمدزاده اظهار کرد: نه اینکه مدیر هستم این را می گویم، خود 
دوستان هم می دانند که در جلسات، بحث سوم و چهارم ما بحث مالی است البته که ما در تالشیم تا برآورد 

همکاران مان به حد معقولی برسد. ناگفته نماند هم اکنون مبالغ از سالیان اخیر بهتر شده است./صباخبر

فیلم کوتاه »آرام گاه« به کارگردانی علی دارایی که در ادامه حضورهای جهانی خود، به دوازدهمین 
جشنواره OIFF آمریکا راه یافته بود، در دو بخش بهترین »فیلم کوتاه« و بهترین »فیلمبرداری« نامزد 
دریافت جایزه شده است. مراسم پایانی و اعالم برگزیدگان نهایی این جشنواره آمریکایی شنبه 6 اسفندماه 
برگزار می شود. در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: »ریحانه باعث مرگ نوزادش شده است. 
اکنون در غیاب همسر فراری اش در جستجوی راهی برای خاکســپاری نوزاد است و با مصائبی روبه رو 
می شود ولی...«. کار نویسندگی »آرام گاه« بر عهده مجید حلوایی بوده و وحید بیوته مدیر فیلمبرداری این 

کار است. فاطمه صفت زاده و بهادر محمد نژاد  نیز از جمله بازیگران »آرام گاه« هستند.

نامزدی »آرام گاه در جشنواره OIFF آمریکاسازمان به برآورد برنامه سازان توجه بیشتری کند

سیدصابر امامی تهیه کننده فیلم سینمایی »کاپیتان« 
به کارگردانی محمد حمزه ای از آثار رونمایی شــده در 
چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر درباره 
برنامه ریزی بــرای اکران عمومی این فیلم ســینمایی 
توضیح داد: فیلم »کاپیتان« در جشنواره فجر امسال با 
استقبال خوبی مواجه شد و به سانس های فوق العاده هم 
رسید. به همین دلیل تصورمان این است که مخاطبان 
در اکران عمومی هم استقبال خوبی از فیلم ما خواهند 
داشت. وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی ای که تا امروز 
داشــته ایم برنامه ای برای اکران فیلــم در مقطع نوروز 
امسال نداریم. معتقدیم فرصت هایی وجود دارد که فیلم 
در جشنواره های خارجی هم دیده شود و مسیر جهانی 
خود را طی کند تا بعد از آن بتوان برای مقطعی مانند پس 
از برگزاری جشنواره فیلم های کودکان سال آینده، برای 

اکران عمومی آن اقدام کنیم.
امامی گفت: از آنجایی که فیلم ما هم داستانی مرتبط 
با کودکان دارد و هم فضای آن به فضای خانواده نزدیک 
است، بهترین زمان اکران آن می تواند همزمان با فعالیت 
مدارس باشد. به همین دلیل تابستان را زمان مناسبی 
برای اکران فیلم نمی دانیم و احتماالً »کاپیتان« را پاییز 

سال آینده اکران کنیم.
تهیه کننده »کاپیتان« درباره مذاکــره با نهادهای 
متولی حمایت از کودکان سرطانی برای حمایت از اکران 
فیلم هم گفت: در این زمینه مذاکراتی داشته ایم. برنامه 
ویژه ای برای اکران فیلم داریم و مذاکرات اولیه را هم برای 
آن انجام داده ایم. هم دانش آموزان می توانند مخاطبان 
اکران فیلم ما باشــند و هم گروه های خاصی که نیاز به 

امید به زندگی دارند و طبیعتاً تماشــای فیلم می تواند 
برای شان جذاب باشد.

وی درباره احتمال تغییر نســخه اکران شده از فیلم 
در جشــنواره برای اکران عمومی هم بیان کرد: با توجه 
به بازخوردهایی که از اکران فیلم در جشنواره از سوی 
منتقدان و مردم داشــتیم، نظر کارگردان این است که 
فیلم نیاز به تغییرات اندکی دارد. براساس این اصالحات 
امکان دارد نسخه اکران عمومی در حد یک یا دو دقیقه 

کوتاه یا بلندتر شود.
امامی درباره ارزیابــی اش از حضور فیلم »کاپیتان« 
در جشنواره فجر هم گفت: معتقدم اگر امسال جشنواره 
سیمرغ مردمی داشــت و قرار بود به فیلمی اهدا شود، 
حتماً فیلم ما به  صورت خاص مورد توجه مخاطبان قرار 
می گرفت. به خصوص که بازخوردهای ما از اکران های 
مردمی فیلم بسیار مثبت بود و هر کس از سالن بیرون 

می آمد، از تماشای فیلم راضی بود.
وی در پایان اظهار کرد: در ایام جشنواره شاهد نظرات 
مثبت منتقدان درباره فیلم بودیم و بر همین اساس هم 
فکر می کنیم فیلم »کاپیتان« شانس آن را دارد که در 
دیگر جشنواره های سینمایی بیشتر و بهتر دیده شود 
و جوایزی را هم کســب کند. داوران در هر جشنواره ای 
افراد مستقلی هستند و نمی توان درباره نظر نهایی آن ها 
قضاوت کرد. صنعت سینما هم صنعتی است که آمیخته 
به هنر اســت و به همین دلیل هر گروه داوران می تواند 
نظر خودش را داشته باشد و ما هم به نظر داوران احترام 
می گذاریم. امیدواریم فیلم »کاپیتــان« هم بتواند در 

اکران های مردمی به خوبی دیده شود./مهر

کاپیتان پاییز 1402 می آید


